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L UTTENBE RG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

Jaarfrang- 1920 

2 J a11uari 1920. BKSL urT, boudende macbtiging 
tot uitgifte van scbatkistbiljetten en 
scbatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staalsblad no. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij d ie van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 1. 

3 Januari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van bet Koninklijk besluit van 4 
Juni 1878 (Staatsblad n°. 81), houdende 
voorschriften ter uitvoering van artikel 
14 der wet op bet Notarisambt. S. 2. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van Financien, van den 30sten 
October 1919, l st-e afdeeling C, n°. 831 en van 
30 October 1919, n°. 140, Generale Thesaurie; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is wijzi
ging te brengen in bet Koninklijk besluit van 
den 4den Juni 1878 (Staatsblad n°. 81), houdende 
voorschriften ter uitvoering van artikel 14 
van de wet op bet Notarisambt, zooals dit 
laatstelijk is gew\jzigd bij Koninklijk besluit 
van den 3lsten Mei 1917 (Staatsblad n°. 449); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 N..ivember 1919, n°. 38); 

Gelet op bet nader rapport van Onz~ voor
noemde Ministers van 24 December 1919, 
lste afdeeling C, n°. 814 en van 31 December 
1919, n°. 285, afdeeling Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. I. De tweede zin van art. 4vangenoemd 

Korunklijk besluit van den 4den Juni 1878 
(Staat.sblad n°. 81), woals dit laatstelijk is ge
wijzigd bij Korunklijk besluit van den 3lsten 
Mei 1917 (Staat.sblad n°. 449), wordt gelezen: 

,,Zij leggen daarbij over, hetzij een uittreksel 

uit hunne geboorteakte, hetzij eene tot hen 
betrekkelijke verklaring van geboorte". 

Art. II. De artikelen 9 en 9bis worden ver
eenigd tot een nieuw artikel 9, hetwelk zal 
luiden: 

,,Voor bet bijwonen van de vereischte bijeen
komsten bedragen de presentiegelden van de 
leden en de plaatsvervangende leden der com 
missie twaalf gulden per dag en van haren 
secretaris acht gulden per dag. 

De leden, de plaatsvervangende leden en 
de secretaris der commissie worden ten aanzien 
der vergoeding van reis- en verblijfkosten ge
rangschikt onder de tweede klasse ,an bet 
tarief, vastgesteld bij bet Reisbesluit 1916, 
zooals dit laatstelijk is gewijzigd, behalve ten 
opzichte van hen, die eene betrekkingbekleeden 
tot de eerste klasse behoorende, in welk geval 
zij ook als leden der commissie in die klasse 
worden gerangschikt. 

Voor bet onderzoek, hetwelk niet in bijeen
komsten wordt gehouden, wordt aan ieder 
der daarmede belaste leden als vergoeding toe
gekend een bedrag van vijf gulden voor iederen 
adspirant, die aan bet derde gedeelte van bet 
examen heefi deelgenomen." 

Art. III. Die in artikel II vervatte regeling 
zal worden toegepast op de in 1918 gehouden 
examens en voorts op de examens in de daarop 
~olgende jaren. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekerung van bet Staatsblad, waarin bet is 
geplaatst. 

Ooze Mirusters van Justitie en van Financien 
zijn, ieder voor zooveel hem betrefi, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
bet Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
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van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 3den Januari 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De llfinister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 14 Jan. 1920.) 

3 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Maart 1912 
(Staatsblad n°. 99), gewijzlgd bij dat van 
10 October 1914 (Staatsblad n°. 479), 
betreffende tegemoetkoming in de kosten 
van reis, voeding en huisvesting, als bedoeld 
in art. 73, vierde lid, der Militiewet. S. 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine, 
van 19 December 1919, Afd. Dienstplicht n°. 
147 H. , en van 31 December l9Hl, Afdeeling 
B, 3de bur. n°. 54 ; 

Gelet op Ons Besluit van 4 :i\Iaa.rt 1912 
(Staatsblad n°. 99), gewijzigd bij dat Yan 10 
October 1914 (Staatsblad n°. 479); 

Overwegende, dat het in verband met de 
hooge vrachttarieven wenschelijk is, over te 
gaan tot verhooging van het maximum der 
tegemoetkoming, welke kan worden toegekend 
in de h.osten van de reis, voeding en huisvesting, 
door militieplichtingen te maken, zoo zij ter 
mlijving moeten opkomen en daartoe hun reis 
naar de plaats van inlijving moeten aan'l'"angen 
in het buitenland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1°. In art. 3. tweede lid, van Ons Besluit 

van 4 l\faart 1912 (Staatsblad n°. 99), gewijzigd 
bij dat van 10 October 1914 (Staatsblad n°. 
479), wordt in plaats van : ,,vijftien gulden, 
(f 15.-)", gelezen : ,.vijftig gulden, (f 50.-)". 

2°. De onder 1°. vermelde wijziging geldt 
slechts ten aanzien van hen, die ter inlijving 
moeten opkomen op of na l Januari 1920. 

Onze Ministers van Oorlog en ,·an Marine 
zijn belast met de uit·rnering Yan <lit Besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Buitenlandsche Zaken, zoomede aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra\"enhage, den 3den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlqg a. i., 
CH. RtJYS DE BEERBXBR0UCK. 
De Jfinister t•an Jic11ine a. i., 

H. A. YAN IJssELSTEIJ~. 
Uitgey. 16 J an. 1920. ) 

3 Januari 1920. KoNrNKLIJK BESLUIT. 
Ged. Staten zijn niet bevoegd om, wan

neer door hen met toepassing van art. 212, 
l • lid posten in uitgaaf zijn verhoogd, daar
tegenover posten in ontvang tevens te ver
hoogen ; in z0odanig geval bebooren over
eenkomstig bet 2• lid van genoemd artikel 
andere posten in uitgaaf in evenredigheid 
te worden verminderd. 

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

den raad der gemeente Kerkrade tegen bet 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 
8 Augustus 1919, Litt. 7996/4 M., l • itfd., 
waarbij met toepassing van art . 212, l • lid der 
Gemeentewet de begrooting dier gemeente 
voor 1919 is ,erhoogd; 

Den Raad ,an State, Afdeeling voor de Ge
s9hillen ,an Bestuur, gehoord, advies van 
16 December 1919, n°. 440; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 December 
19~9, n°. 15737, afd. B.B.; 

0., dat Ged. Staten van Limburg bij bun 
evenvermeld besluit ten aanzien van de be
grooting van inkomsten en uitgaven der ge
meente Kerkrade voor het dienstjaar 1919 met 
toepassing van art .. 212 der Gemeente~et, 1°. 
hoofdstuk IV afd. 1, artt . l, 2 en 3 der uit
gaven hebben verhoogd met onderscheidenlijk 
f 5000, f 2800 en f 200 en alzoo gebracht op 
f 25,250, f 4800 en f 600 ; 2°. hoofdstuk II 
art. 3 en hoofdstuk IV, afd. II art. 1 der ont· 
vangsten bebben verhoogd onderscheidenlijk 
met f 3500 en f 4500 en alzoo gebracht op 
f 3800 en f 133,390 en 3°. die begrooting, zooals 
deze ten gevolge van voormelde wijzig!ngen is 
veranderd, hebben goedgekeurd met een totale 
ontvangst van f 453,010 en met een totale 
uitgaaf van gelijk bedrag ; 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat op 
de begrooting onder hoofdstuk IV, afd. l, 
artt. 1, 2 en 3 der uitgaven voor ,,jaarwedden 
van het poli tiepersoneel", ,,kosten van kleeding 
en uitrusting vanhetpersonecl", ,,onderhoudder 
rijwielen voor de politie" is uitgetrokken on
derscheidenlijk f 20,250, f 2000 en f 400 ; dat 
aanvankelijk door Burgemeester en Wethou
ders aan den raad was ,oorgesteld het politie
personeel uit te breiden met 5 agenten, welk 
voorstel echter door den raad in'. zijne vergade
ring t-an 30 Januari 1919 werd verworpen; 
dat in diezelfde vergadering echter met alge
meene stemmen besloten werd om voor de agen
ten van politie het drieploegenstelsel in te 
voeren waardoor zelfs voormelde uitbreiding 
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totaal onvoldoende moest geacht worden ; 
dat na gehouden overleg met den burgemeester 
en den procureur-generaal te 's-Hertogen
oosch, hunne vergadering tot de overtuiging 
is gebracht dat in eene gemeente als Kerkrade 
met een zich meer en meer ontwikkelende 
mijnindustrie, het politietoezicht zoodanig 
georganiseerd dient te zijn, dat men zoowel in 
gewone als in buitengewone tijden op alle 
gebeur!ijkheden voorbereid is; dat de politie 
in het algemeen niet alleen wat haar getal
sterkte betreft maar ook wat tact en optreden 
aangaat, aan meer dan gewone eischen moet 
voldoen ; dat ook in verband met de invoe
ring van het drieploegenstelsel een politie
personeel van 5 man aan vorenbedoelde 
eischen niet kan voldoen en eene versterking 
van het korps met minstens 15 man moet 
plaats hebben; dat met het oog op de nog 
resteerende tijdsruimte van het begrootings
jaar het crediet onder hoofdstuk IV, afd. I, 
artt. 2 en 3 dient verhoogd te worden onder
scheidenlijk met f 5000, f 2800 en f 200; dat 
de raad geweigerd heeft nieuwe middelen tot 
dekking voor te dragen, doch dat Burgemeester 
en Wethouders de thans beschikbare credieten 
voldoende hebben aangewezen; 

dat de raad der gemeente Kerkrade van het 
besluit van Ged. Staten bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat hij zich met de 
uitbreiding van het politie-personeel niet kan 
vereenigen, daarbij verwijzende naar de over
gelegde uittrekkels uit de notulen betreffende 
het verhandelde omtrent deze zaak in de open
bare raadsvergaderingen van 14 en 20 Augustus 
1919; 

0., dat Ged. Staten van Limburg op grond 
van de ambtelijke rapporten zoowel van den 
burgemeester der gemeente Kerkrade als van 
den procureur-generaal, waarnemend direc
teur van polit ie te 's-Hertogenbosch en den 
Officier van Justitie te Maastricht, met het 
oog op de uitbreiding van het getal inwoners 
der gemeente Kerkrade en op de bijzondere 
omstandigheden waarin die bevolking ver
keert, en mede in verband met het in die ge
meente voor de agenten van polit1e wenschelijk 
geachte drieploegenstelsel, te recht van oordeel 
zijn dat in die gemeente versterking van het 
politiekorps met ten minste 15 man 'lood
zakelijk is en dat de daarvoor noodige gelden 
op de begrooting der uitgaven moeten worden 
gebracht; 

dat echter, nu de plaatselijke inkomsten 
niet toereikend zijn en de raad geweigerd heeft 
nieuwe middelen tot dekking voor te dragen, 

Ged. Staten met toepassmg van art. 212, 2• lid, 
dei; Gemeentewet de overige, niet bij de wet 
aan de gemeente opgelegde uitgaven in even
redigheid hadden moeten verminderen, in 
plaats van, zooals zij deden, eenige posten der 
begrooting van inkomsten te verhoogen ; 

dat dit laatste in strijd is met de wet; 
dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 

tot verhooging der ontvangsten moet, worden 

vernietigd ; 
dat onder het licht van een en antler de door 

Ged. Staten aan de gewijzigde begrooting 
verleende goedkeuring evenmin kan blijven 
gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. met ongegrondverklaring van het beroep 
te bandhaven het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 8 Augustus 1919, l• afd. 
Litt. 7996/4 M voorzoover daarbij verhoogin
gen zijn aangebracht van f 5000, f 2800 en f 200 
onderscheidenlijk onder hoofdstuk IV, afd. 1, 
artt. 1, 2 en 3 van de begrooting van uitgaven 
der gemeente Kerkrade voor het dienstjaar 
1919; 

2°. het beslui t te vernietigen voorzoover 
het strekt tot verhooging van hoofdstuk II, 
art. 3 en hoofdstuk IV, afd. II, art. 1 cler ont
vangsten en voor zoover daarbij de door Ged. 
Staten gewijzigde begrooting met een totale 
ontvangst van f 453,010 en eene totale uit
gaaf van gelijk bedrag is goedgekeurd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

3 J anuari 1920. KONI~KLIJK BESLUIT. 

Indian weliswaar het beroepschrift niet 
binnen den wettelijken terrnijn van 10 dagen 
te rekenen van den dag waarop de uitspraak 
van den militieraad is geschied, bij Ged. 
Staten is ingekomen, maar deze vertraging 
is te wijten geweest aan de gebrekkige post
verbinding met het buitenland, en zij dus 
den appellant niet kan worden aangerekend, 
moet hij alsnog ontvankelijk worden geacht. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Hendrik van der Veen te Essen (Duitschland) 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 10 September 1919, n°. 7f5, waarbij 
hij niet-ontvankelijk is verklaard in zijn be
roep tegen de uitspraak van den Militieraad 
in het l ste district van Noord-Holland van 
9 Augustus 1919, houdende weigering van 
vrijstelling wegens broederdienst ; 
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Den Raad van State, · Afdeeling · voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 7an 
16 December 1919, nn. 432; 

Op de voordracht van Onzen Miister van 
Binnenlandsche Zaken van 31 December 1919, 
no. 15786, afd. B. B.; 

0., dat bij uitspraak van den Militieraad in 
bet lste district van Noord-Holland van 9 Au
gustus 1919 de door Hendrik van der Veen ge
vraagde vrijstelling wegens Q.J'ederdienst is 
geweigerd; 

dat nadat Hendrik van der Veen tegen die 
uitspraak bezwaren bij Ged. Staten had inge

bracht, Ged. Staten bij uitspraak van 10 Sep
tember 1919, n°. 75, den appellant, in zijn be
roep niet-ontvankelijk hebben verklaard, uit 
overweging dat de uitspraak van den Militie
raad op 9 Augustus 1919 is geschied en bet 
adres van beroep eerst op 21 Augustus d . a . v. 
bij den burgemeester is ingeleverd ; dat mits
dien door den appellant niet is in acht genomen 
de in art. 48 der Militiewet vermelde termijn 
van tien dagen, binnen welken een tegen de 
uitspraak van den Militieraad aan Gedeputeerde 
Staten gericht bezwaarschrift bij den burge
meester moet worden ingediend ; 

dat van de uitspraak van Ged. Staten Hen
drik van der Veen bij een in d~ Duitsche taal 
gesteld adres in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat bet schrijven van ·den burgemeester 
van Amsterdam, waarbij hem de uitspraak 
van den 1.iilitieraad is medegedeeld, gedag
teekend is 11 Augustus 1919 ; dat dit schrijven 
hem eerst den 16den Augustus 1919 bereikte 
doordat bij destijds ter perpleging was op
genomen in een ziekenhuis te Essen ; dat hij 
aanstonds in beroep is gekomen ; dat bet aan 
de gebrekkige po·stverbinding te wijten is dat 
zijn brief eerst den 2lsten Augustus 1919 bij 
den burgemeester van Amsterdam is ingekomen; 
dat, wat zijne aanspraken op . vrijstelling be
treft, zijn vader tien zonen had ; dat van deze 
hebben gedienci n°. 1 Watze, door wiens dienst 
bevrijd is n°. 2 Hielke, die in weerwil van zijne 
vrijstelling vrijwillig heeft gediend ; dat voorts 
beeft gediend n°. 3 Rinze, door wiens dienst 
n°. 4 Hendrik is vrijgesteld; dat eveneens 
heeft gediend n°. 5 Anne, door wiens dienst 
n°. 7 Gerben is vrijgesteld; dat n°. 6 Geeuwke 
v66r de loting is gestorven; dat n°. 8 Watze 
van Ged. Staten van Friesland vrijstelling 
heeft gekregen; dat n°. 9 Pieter heeft gediend; 
dat bij, appellant, n°. 10, derhalve aanspraak 
op vrijstelling heeft ; 

0., wat de niet-ontvankelijkheid betreft, dat 
het beroepschrift wel is waar niet binnen den 

wettelijken termijn van beroep bij Ged. Staten 
is ingekomen, maar dat deze vertraging is te 
wijten geweest aan de gebrekkige postver
binding met Duitschland en zij dus den appel
lant niet kan worden aangerekend, zoodat bij 
alsnog ontvankelijk moet worden geacht ; 

0., wat de boofdzaak aangaat, dat voor de 
beoordeeling van bet recht op vrijstelling 
wegens brooderdienst bet gezin waartoo de 
appellant behoort ingevolge art. 28, 3• lid 
der Militiewet geacht moet worden te bestaan 
uit tien brooders, waarvan twee zijn overleden 
na te hebben gediend en twee anderen zonder 

te hebben gediend ; 
dat de dienst van slecbts vier brooders a.Is 

brooderdienst in aanmerking komt, daar de 
dienst van een vijfde (Hielke) als vrijwilliger, 
voorzoover deze niet met dien als plaatsver
vanger samenvalt, minder dan· vijf jaar beeft 
bedragen en derhalve ingevolge art. 24, l• lid 
onder 7°. der wet niet als broederdienst in 
aanmerking komt ; 

dat mitsdien de jongste brooder Hendrik 
dienstplicbtig is ; 

Gezien de Militiewet ; 
Hebben goodgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de uitspraak van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 10 September 
1919, n°. 75, aan Hendrik van der Veen, in
gescbrevene der gemeente Amsterdam voor 
de lichting 1920, n°. 5641, vrijstelling van den 
dienst bij de militie te weigeren. 

Onze Minister van Binnenlandscbe Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

5 Januari 1920. BESLUIT, tot instelling van 
bet ambt als schrijver op jaarloon (tevens 
huisbewaarder) bij de Nederlandsch-Indi
scbe Bestuursacademie. S. 4. 

WIJ WILHELML.~A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 31 December 1919, 9de afdeeling, 
n°. 25; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend van en met 1 Juli 1919 te bepalen : 
Art. 1. Bij de Nederlandscb-Indische Be

stuursacademie wordt in dienst gesteld een 
scbrijver op jaarloon (tevens buisbewaarder). 

Bebalve bezoldiging geniet bij woning, ~uur 
en licht, benevens een abonnement voor kosten 
van schoonhouden enz. van f 400 's jaars. 

Zijne benoeming en zijn ontslag geschieden 
door Onzen Minister van Kolonien. 

2. De bezoldiging van den schrijver op jaar
loon (tevens huisbewaarder) komt ten laste 
van de Staatsbegrooting, het abonnement ten 
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laste van het Iste hoofdstuk der begrooting 
van N ederlandsch- T ndie. 

3. Alie met rlit besluit in strijd zijnde bepa
lingen worden ingetrokken. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan dP Algemeene Reken
kamer en dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst . 

's-Gravenhage, den 5den Januari 1920. 
WILHELMINA. . 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 21 Jan. 1920.) 

5 Januari 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der provincien betreffende 
verhooging van den prijs van diensten 
door openbare lichamen aan derden be
wezen. 

Ik heb de eer Uw aandacht er voor zoover 
noodig op te vestigen dat het streven der Re
geering is de prijzen van diensten, door den 
Staat aan particulieren bewezen, zoo hoog 
mogelijk op te voeren. 

Deze opvoering vindt hare rechtvaardiging 
in de algemeene stijging van het prijsniveau, 
die met de waardedaJing van het geld gepaard 
gin~ . 

Deze rechtvaardiging geldt, gelijk vanzelf 
spreekt, ook voor eene opvoering van de prijzen 
van door provincien en gemeenten aan parti
culieren bewezen diensten. 

In afwachting van eene verruiming van de 
gemeentelijke - en eventueel van de provin
ciale - belastinggrenzen, zullen de provin
cien en gemeenten door zoodanige opvoe
ring - zij het ook wellicht in geringe mate -
worden geholpen. 

De vraag, in hoeverre in bovenstaanden zin 
is gehandeld--!. zal voor de Regeering van belang 
zijn bij de beoordeeling van verzoeken om steun, 
in welken vorm ook, uit 's Rijks schatkist. 

De opvoering, binnen de wettelijk gestelde 
grenzen, van de prijzen van diensten door 
gemeenten, eventueel door provincien aan 
particulieren bewezen, lijkt mij vooral in die 
gevallen van gewicht, waarin soortgelijke 
diensten ook door het Rijk aan particulieren 
worden bewezen. Het ligt toch voor de hand, 
dat de prijzen dier diensten onderling niet veel 
kunnen verschillen, zonder aan de vraag naar 
de duurdere diensten afbreuk te doen. 

Zoo zal het bijv. menigmaal niet mogelijk 
zijn het schoolgeld aan de Rijksscholen op te 
voeren, alvorens het schoolgeld aan overeen-

komstige gemeentelijke inrichtingen is vcr
hoogd. 

Ik heb de eer Uw college te verzoeken te 
willen bevorderen, dat ten aanzien van retri
buties ten behoeve van de provinciale kas, aan 
het vorenstaande zooveel mogelijk gevolg ge
geven worde. Tevens gelieve Uw college de 
gemeentebesturen onder Uw ressort namens 
mij uit te noodigen, voorzooveel hen betreft,. 
in gelijken zin werkzaam te zijn. 

(Gem.-St.) 

6 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het bij Koninklijke besluiten van 31 De
cember 1918 (Staatsblad n°. 840) en 9· 
October 1919 (Staatsblaa n°. 598) gewijzigde 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksam bte· 
naren (Staatsblad n°. 541) . S. 5. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
.Binnenlandsche Zaken, Tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 10 Decem
ber 1919, La. C, Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 December 1919, n°. 21); 
. Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 3 Januari 1920, La. D, Kabinet ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, het bij Onze besluiten van 31 December 
1918 (Staatsblad n°. 840) en 9 October 1919 
(Staatsblad n°. 598) gewijzigde Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren (Staats
blad 1918 n°. 541) opnieuw te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
l. In de bijlage A van 'iorengenoemd Bezol

digingsbesluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

a. In schaal 33, onder Directe belastingen, enz., 
vervalt het woord assistent. 

b. In scha.al 40, na de vermelding daarin 
opgenomen onder Rijkswerkinrichting te Veen
huizen, wordt vermeld 

FINANCIEN. 
Directe Belastingen, enz . 

Assistent. 
2. De onder 1 bedoelde wijzigingen worden 

gerekend te zijn ingegaan op l Maart 1919. 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 

en van Financien zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur betreft, 
belast met de uitvoering van <lit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Departementen van Binnenlandsche 
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Zaken en van Fina.ncien, aan den Raad van 
Stat e en a-an de Algemeene Rekenkamer. 

's -Gravenhage, den 6den Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Mini,ster van Binnenlandsche Zaken, 
T ijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

OH. RUYS DE ,BEERENBROUCK. 

( Uitl)eg. 9 Jan . 1920.) 

7 J anuari 1920. BESLUIT, tot vastste!ling van 
het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het tweede lid -an artikel 2 der Vogelwet 
1912. s. 6. 

Bepaald op 1 April 1920. 

7 J anuari 1920. BESLCIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
L eeuwarden, Yan 22 December 1919, H. 
n°. 576 R/287, waarbij o.a. tot leden der 
Oommissie van Toezicht op het lager 
onderwijs in ilie gemeente werden benoemd 
P. van der Molen en mej. A. Oosterling, 
onderscheidenlijk onderwijzer en onder
wijzeres bij het openbaar lager onderwijs 
in ilie gemeente. S. 7. 

WIJ WILHELMI~A, EXZ. 

Op de voordracht ,an Onzen Minister van 
Onderwijs, KunAten en Wetenschappen, van 
6 J anuari 1920, n°. 2, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen, tot schorsing rnn het besluit 
van den Raad der gemeente Leeuwarden van 
22 December 1919, H. n°. 576 R /287, waarbij 
o.a. tot l_eden der Oommissie van Toezicht 
op het lager Onderwijs in d ie gemeente werden 
benoemd P. van der :\Iolen en mej. A. Ooster
ling, onderscheidenlijk onderwijzer en onder
wijzeres bij het openbaar lager ?nderwijs in 
die gemeente ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, han
gende het onderzoek naar de Yraag, of er ter
men zijn, rut besluit wegens strijd met het 
algemeen belang te vernietigen, het in werking 
treden daarvan, Yoor zooYer de bedoelde per
sonen betreft, te ,oorkomen : 

Gelet op de artt. 153- 155 der gemeente
wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit Yan den Raad der 

gemeente Leeuwarden, voor zoover de bedoelde 
personen betreft, tot 1 Juli 1920 te schorsen. 

Onze Minister Yan Onderwijs, Kunsten en 
·w etenschappen, is belast met de uit,oering 

van ilit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini,ster van Onderwijs, 
Kunsten en IVetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 26 Jan. 1920. ) 

7 Januari 1920. BESLUIT, tot verdere wijzi
gihg van het Koninklijk besluit van den 
15den Mei 1913 (Staatsblad n°. 182), hou· 
dende vaststelling van bepalingen omtrent 
de inrichting van het Departement van 
Buitenlandsche Zaken. S. 8. 

WI! WILHELMINA, ENZ . 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den 25sten Novem
ber 1919, afdeeling Algemeen Secretariaat, n°. 
40989; 

Overwegende, dat nadere vaststelling van 
bepalingen omtrent de inrichting van het 
Departement van Buitenlandsche Zaken wen
schelijk is ; 

Den Raad ,an State gehoord (advies van 
den 30sten December 1919, n° . 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Buitenlandsche Zaken van den 6den 
Januari 1920, afdeeling Algemeen Secret ari 
aat. n°. 136; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . I. Artikel I Yan Ons besluit van den 

15den Mei 1913 (Staatsblad n°. 182), zooals 
het gewijzigd is bij die van den l 7den Apri [ 
1914 (Staatsblad n°. 182), van den lSden J anu
ari 1917 (Staatsblad n°. 177) en van den 27sten 
April 1917 (Staatsblad n°. 313), te lezen als 
volgt: 

.,Het aantal burgerambtenaren in de rangen 
van administrateur, referendaris, hoofdcom
mies, commies, adjunct-commies en klerk bij 
het Departement van Buitenlandsche Zaken 
bestaat uit ten hoogste : 

3 adrninistrateurs : 
10 referendarissen ; 
12 hoofdcommiezen ; 
42 commiezen, adjunct-commiezen en kler

ken ... 
Art. II. Te bepalen dat de in artikel I van 

dit besluit vermelde formatie geacht zal worden 
te zijn in wel'king getreden den l sten J anuari 
1920. 

Onze :\Iinister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal gezonden worden 
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aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 20 Jan. 1920.) 

7 Januari 1920. KONI "KLIJK BESLUIT. 

Een in den zin van art . 39 geldige reden 
tot afwijking van den termijn, in art. 33 
genoemd, is aanwezig, wanneer ter ge
meente-secretarie bij den betrokkene de 
verwachting is opgewekt, dat zonder 
zijn toedoen de voor het verkrijgen zijner 
vrijstelling vereischte stappen zouden 
worden gedaan. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. H. A. A. Dragt te Bolnes, gemeente Ridder
kerk, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holla-nd van 20 October 1919, B, n°. 1852 
(2• afd.), G. S. n°. 75, waarbij zijn zoon Andries 
Dragt niet-ontvankelijk is verklaard in zijne 

· aanvrage om op grond van art. 21, 18 zinsnede, 
4°. der J\filitiewet (S. 21 van 1912) te worden 
v rijgesteld ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 December 1919, n°. 475; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Januari 1920, 
afd. B.B., n°. 16054/119; 

0., dat Ged. Staten bij bovengemeld besluit 
den loteling A. Dragt in zijn verzoek om vrij
stelling van den militiedienst op grond van 
art. 21, l• zinsnede, 4• der Militiewet niet
ontvankelijk hebben verklaard uit overweging 
dat de reden van vrijstelling blijkens het in
geleverd bewijsstuk op 21 Maart 1919 aan
wezig was ; dat dus volgens art . 32 van het 
Militiebesluit het bewijsstuk v66r 1 April 1919 
door of van wege den belanghebbende bij den 
burgemeester van Ridderkerk moest worden 
ingeleverd ; dat de burgemeester van Ridder
kerk in de eerste helft van Maart 1919 eene 
openbare kennisgeving heeft gedaan betreffende 
het aanvragen van vrijstelling van militiedienst 
door ingeschrevenen van de lichting 1920; 
dat de belanghebbende beweert door dagelijk
sche afwezigheid wegens zijn studie geen kennis 
te hebben kunnen nemen van de openbare 
kennisgeving ; dat echter ,afgezien van de vraag 
of hierin aanleiding gelegen kan zijn de reden 
voor afwijking van den in art. 32 van het 
Militiebesluit gestelden termijn geld ig te ver· 

klaren, te beoordeelen valt of de omstandig
heden bedoelde afwijking toelaten ; dat vol
gens een schrijven van Onzen toenmaligen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 
21 Juni 1912 n°. 471/1, afd. B.B., het raad 
zaam is dat de op art. 52 berustende uitspraken 
van Ged. Staten in geen geval geschieden na 
20 Augustus, teneinde in verband met het 
bepaalde in art. 62, 2° lid onder 3 der Militie

wet bij den aan vang van de maand der toting 
de uitspraken omtrent vrijstelling zooveel 
mogelijk onherroepelijk te doen zijn; dat, nu 
de belanghebbende reeds aan de loting heeft 
deelgenomen, zijn verzoek niet meer in be
handeling kan worden genomen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten J . H. 
A. A. Dragt bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat, nadat zijn zoon A Dragt 
zich had laten inschrijven op 6 Januari 1919, 
hij dadelijk een ambtenaar ter secretarie ver
zocht studieverlof bij Onzen Minister van 
Oorlog te willen aanvragen waarop geantwoord 
werd dat men te zijner tijd gaarne studieverlof 
~ou aanvragen, doch dat het vroeg genoeg 
was indien <lit aangevraagd werd eene maand 
voordat de ingeschrevene opgeroepen werd 
in militairen dienst ; dat de appellant niet 
bekend was met de bepaling der nieuwe Militie
wet dat ]eer!ingen van de 5• en 6• klasse van 
het gymnasium, qie voomemcns zijn in de 
godgeleerdheid te gaan studeeren, v66r 21 J\faart 
vrijstelling moeten aanvragen; dat zijn zoon 
bij de loting een dienstplichtig nummer trok; 
dat einde September 1919 een stuk door den 
rector van het Mamix-Gymnasium te Rotter
dam is geteekend en gelegaliseerd en eene 
aan vrage om vrijstelling is ingediend ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid dat 
uit ambtelijke bescheiden is gebleken dat ter 
secretarie bij den zoon van den ap])E;llant de 
verwachting is opgewekt dat zonder zijn toe
doen de voor het verkrijgen zijner vrijstelling 
vereischte stappen zouden worden · gedaan ; 

dat onder deze omstandigheid hier een gel
dige reden aanwezig is om, met toepassing van 
art. 39 van het Militiebesluit, voor den belang
hebbende afwijking toe te staan vau den ter
mijn in art. 32 van het Militiebesluit gesteld 
en hij alzoo alsnog ontvankelijk moet worden 
geacht; 

0 ., wat de gegrondheid van de aanvrage 
van den appellant betreft, dat uit de verklaring 
van den rector van· het Marnix-Gymnasium 
te Rotterdam blijkt, dat A. Dragt op 21 Maart 
1919 leerling was van de 5• klasse van <lit 
gymnasium en daar onderwijs ontviug in de 
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Hebreeuwsche taal, met het stellig gebleken 
voomemen om zich vocir te bereiden tot de 
studie der godgeleerdheid ; 

dat hij dus op vrijstelling aanspraak maken 
kan; 

Gezien de Militiewet (S. 1912 no. 21) en het 
Militiebesluit (S. 1912 n°. 165) ; 

Hebben goedgevonden en ,erstaan : 
met vemietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, aan den militieplichtige 
Andries Dragt voor den tijd van een jaar 
vrijstelling te verleenen van den militiedienst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A, B.) 

7 Januari 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 

Een in den zin van art. 39 geldige reden 
tot afwijking van den termijn, in art. 33 
genoemd, is aanwezig wanneer in strijd 
met het bepaalde in art. 21 geen openbare 
bekendmaking als in clit artikel bedoeld 
heeft plaats gehad en den appellant ook 
overigens ter gemeente-secretarie onjuiste 
inlichtingen zijn verstrekt. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. Th. van Echtelt te Werkhoven tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
8 September 1919, 4• Afd. n°. 275/105, waarbij 
hij niet-ontvankelijk is v:erklaard in zijne 
aanvrage om vrijstelling van den dienst bij 
de militie wegens kostwinnerscha.p ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 December 1919, n°. 485; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Januari 1920, 
n°. 16053/1919, Afd. B.B. ; 

0., dat het besluit van Ged. Staten steunt 
op de ov:erweging dat de aan vra,ge om vrijstel
ling van den dienst bij de militie wegens kost
winnerschap in dit geval tusschen 21 en 31 
Maart 1919 had behooren te geschieden, ter
wijl door den ingeschrevene eerst op 1 Juli 
d.a.v. een ten onrechte aan Ons gericht ver
zoekschrift om vrijstelling is opgemaakt het
welk vanwege het Departement van Oorlog 
ter behandeling overeenkomstig art. 42 van 
het Militiebesluit aan den Burgemeester van 
Werkhoven is gezonden ; da.t de aanvrage niet 
ter plaatse waar zulks behoort is gedaan en 
bovendien te laat is ingediend, waarvoor geen 
geldige reden bekend is ; · 

dat de appellant, bij Ons in beroep gekomen, 
aanvoert dat zijne moeder weduwe is met een 
gezin van acht kinderen, van welke hij de 

oudste is ; dat hij in de smidszaak welke zij 
drijven de kostwinner van het gezin is, dat 
het bedrijf niet toelaat bij zijn overgaan in 
militairen dienst een plaatsvervanger voor hem 
te nemen en geen broer zijn plaats kan innemen ; 
dat hij op zijn reeds vroeger gedaan verzoek 
om vrijstelling eene afwijzende beschikking 
kreeg onder mededeeling dat het verzoek had 
moeten geschieden tusschen 21 en 31 Maart 
1919; dat deze voorwaarde hem niet bekend 
was en hem ter bevoegder plaatse ook niet 
was medegedeeld ; 

0., dat de appellant bij zijne aanvrage om 
vrijstelling wegens kostwinnerschap wel is 
wa.ar de wettelijke voorschriften niet heeft in 
acht genomen, maar dat dit verzuim hem niet 
kan worden aangerekend, daar in strijd met het 
bepaalde in art. 21 van het Militiebesluit geen 
openbare bekendmaking als in dit artikel 
bedoeld in de gemeente Werkhoven heeft 
plaats gehad en den appellant ook overigens 
ter gemeente-secretarie onjuiste inlichtingen 
zijn verstrekt ; 

dat dus alsnog moet worden onderzocht of 
de belanghebbende recht heeft op vrijstelling 
wegens kostwinnerschap ; 

0. hieromtrent, da.t door het verblijf in wer
kelijken dienst van den militieplichtige vol
doende middelen tot levensonderhoud zouden 
komen te ontbreken aan het gezin · waartoe 
hij behoort ; 

Gezien de Militiewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaa.n : 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten aan den militiepl ichtige J. 
Th. van Echtelt te Werkhoven voor den tijd 
van een jaar vrijstelling te verleenen van den 
Mil itiedienst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. B.) 

10 Januari 1920. WET, tot tijdelijke af
wijkingen van de ?t:lilitiewet. S. 9. 

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

dat het, in afwachting van de totstandkoming 
eener algeheele herziening der dienstplicht
wetten, wenschelijk. is door tijdelijke afwijking 
van sommige bepalingen der Militiewet reeds 
te voren te komen tot beperking van den duur 
van het verblijf onder de wapenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten aanzien van de dienstplichtigen, 

die in 1920 hun eerste oefening aanvangen, kan : 
a. het getal, te bestemmen voor admini

stratietroepen, door Ons hooger worden be-
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paald dan art. 4, derde lid, der Militiewet aan
geeft; 

b. ten aanzien van de tijdvakken van in
lijving worden afgewel..en van art. 72 der 
Militiewet ; 

c. de duur der eerste-oefening door Ons wor
den bepaald : 

1°. voor de onbereden korpsen op ten hoogste 
zes maanden ; 

2°. voor de cavalerie op ten hoogste achttien 
maanden: 

3°. voor de hereden art1llerie op ten hoogste 
twaalf maanden. 

Ten aanzien van de dienstplichtigen bij de 
onbereden korpsen, die in 1919, en ten aanzien 
van de clienstplichtigen bij de cavalerie en bij 
de bereden artillerie, clie in 1918 of 1919 bun 
eerste oefening hebben aangevangen, kan de 
duur der eerste oefening door Ons nader wor
den bepaald en zooveel mogelijk worden terug
gebracht tot den tijd, in het vorig lid onder c, 
1°., 2°. en 3°., genoemd. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den l0den Januari 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i ., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Marine a. i., 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 
De Minister van Binnenlandache Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uiigeg. 14 Jan. 1920.) 

10 Januari 1920. WET, tot wijziging en ver
hooging va.n het achtste hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
(Buitengewoon krecliet.) S. 10. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
voegd. 

Ten gevolge hiervan wordt het eindcijfer van 
het VIIIste hoofdstukderStaatsbegrootingvoor 
het clienstjaar 1919 verltoogd met f 83,220,900. 

10 Januari 1920. WET, houdende nadere voor-
zieningen betreffende de grensbewaking. 

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

-111,t nadere voorzieningen betreffende de grens
~ewaking nooclig zijn ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de door Ons in het belang van 

de grensbewaking aan te wijzen gedeelten van 

het grondgebied des Rijks, in de volgende arti
kelen als bewakingsgebieden aangeduid, gelden, 
zoolang en voor zoover clie gedeelten niet in 
staat van beleg zijn verklaard, de bepalingen, 
vervat in de artikelen 2-8. 

2. Onze Minister van Justitie is bevoegd, 
in bet belang van de grensbewaking, den toe
gang tot, bet verkeer binnen en het verlaten 
van de bewakingsgebieden te regelen. 

3 . Onze Minister van Justitie en de door 
dezen aangewezen autoriteiten zijn bevoegd 
aan personen, wier aanwezigheid in het belang 
van de grensbewaking niet kan worden geduld, 
het verblijf binnen de bewakingsgebieden te 
ontzeggen en hen daaru1t te verwijderen, of, 
indien de mogelijkheid daartoe niet bestaat, 
hen in bewaring te stellen. 

4. Overtrecling van eene regeling, door 
Onzen Minister van Justitie kracbtens artikel 2 
vastgesteld, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

5. Hij, clie in strijd met een verbod, be
doeld bij artikel 3, binnen het bewakingsgebied 
terugkeert, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste drie maanden. · 

6. Het strafbare feit, omschreven bij artikel 
4, wordt als overtreding, dat, omschreven bij 
artikel 5, als misdrijf aangemerkt. 

7. Ten aanzien van personen, verdacht of 
beklaagd van het in artikel 5 omschreven mis
drijf, zijn voorloopige aanhoudmg, gevangen
neming en gevangenhouding toegelaten op 
denzelfden voet, waarop clie kunnel) worden 
toegepast ten aanzien van verdachten of be
klaagden van een misdrijf, waarop als maxi
mum eene gevangenisstraf van vier jaren of 
meer is gesteld. 

De bepalingen van het Wetboeki van Straf
vordering ten aanzien van alles wat de voor
loopige hecbtenis betreft, zijn ten deze van 
·toepassing. 

Verdachten of beklaagden, die zich krachtens 
clit artikel in voorloopige hecbtenis bevinden, 
zijn van rechtswege vrij, zoodra deze wet zal 
zijn ingetrokken. 

8. Met het opsporen van de feiten, bij deze 
wet strafbaar gesteld, zijn, behalve de bij art . 
8 van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast de marechaussee, alle 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen, 
alsmede alle andere personen, daartoe aange
wezen door Onzen Minister van Justitie. 

De krachtens het voorgaande lid aangewezen 
personen zijn mede belast met het opsporen 
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van de feiten, strafbaar gesteld krachtens de 
wet van 17 Juni 1918 (Sta,atsblad n°. 410). 

9. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Zoodra de omstandighedcn het !anger voort
duren van deze wet niet noodig maken, zal 
aan de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, waarbij de intrekking van deze 
wet wordt geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t,, 's-Gravenhage, den !Oden ,Janu

ari 1920 
WILHELMI:N A. 

De ,11in-ister van Justitie, HEE:lfSKERK. 
De J1 inister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Oorlog a. i ., 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(!litgll{J. 20 J-an . 1920.) 

10 Januari 1920. WET, houdende naturalisatie 
van Eduard Ullrich, geboren te Beaurrw,
rais (Pruisen) den 22 Maart 1857, fabrieks
opzichter, wonende te Maastricht, provin
cie Limburg ; Leonie Ullrich, gehoren te 
JJlaastricht (Limburg) den 23 Februari 
1897, apothekersassistente, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg en Victor 
Pierre Ullrich, geboren te Maastricht 
(Limburg) den 1 November 1898, student 
aan de Technische Hoogeschool te Delft, 
wonende te Rijswijk, provincie Zuidholland. 
s. 12. 

10 Januari 1920. WET, tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 13. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd, wordt de omschrijving van 
een artikel gewijzigd en wordt een a,rtikel 
verminderd. 

Ten gevolge van het vorenstaande wordt 
verhoogd het totaal der !Ide afdeeling met 
f 2,754,951, datder Ydeafdeelingmet f 2,000,000 
en het eindcjjfer van voormeld hoofdstuk met 
f 4,754,9.51. 

10 Januari 1920. WET, tot vaststellmg van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
JJmuiden voor het dienstjaar 1920 en 
regeling van de afschrijvingen en uit
keeringen aan 's Rijks midpelen ten laste 
van dat bedrijf. S. 14. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 2,573,500. 

10 Jcinuari 1920. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, in de gemeente Gaaster
land noodig voor de stichting van een 
centrale drmkwatervoorziening voor de 
provincie Friesland. S. 15. 

10 Januari 1920. BESLUIT, houdende weder
openstelling van de gelegenheid tot inwis
seling van de zilverbons van f 1 en f 2.50 
(beide ouden vorm) en van f 5, alsmede 
van de zilverbons ,·an f 2.50, omschreven 
m artikel 1 van bet K oninklij k besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsbl,ad n°. 174), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit \>an 14 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 357) aJs zilver
bons van de eerste soort. '. 16. 

WIJ WILHELMI~A, ENZ. 
Op de Yoordracht van Onzen Minister van 

Financien, van den 7den Januari 1920, n°. 198, 
Generale Thesaurie; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 377), tot uitgifte van zilverbons, Ons 
besluit van 6 Augustus 1914 (Staatsblad no. 
378), zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit 
van 1 September 1914 (Staatsblad n°. 439), 
en op Ons besluit .an 31 Maart 1915 (Staats
blad. n°. 174), zooals dat is gewijzigd bij Ons 
besluit van 14 Juni 1918 (Staatsblad n°. 357); 

Gelet op Onze beslu1ten van 20 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 158), van 31 Maart 1915 (Staats
blad n°. 174), van 21 April 1915 (Staatsblad 
n°. 204), van 9 Februari 1916 (Staatsblad no. 
65), van 12 Feburari 1917 (Staatsblad n°. 214) 
en van 8 Juni 1918 (Staatsblad n°. 349), als 
mede op Onze besluiten van 15 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 42) en van 24 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 135 ) ; 

Hebben goeclgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Tot en met 31 Decem her 1920 zullen ten 

kantore van het Agentschap van het Ministerie 
van Financien te Amsterdam tegen wettig 
betaalmiddel kunnen worden ingewisseld : 

a. de, bij Onze besluiten van 20 Maart 1915 
(Staatsbl,ad n°. 158) en van 31 Maart 1915(Staats
blad 11°. 174) ingetrokken, zilverbons van f 1, 
van f 2.50 (beide ouden vorm) en van f 5; 

b. de, bij Ons besluit van 15 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 42) ingetrokken zilverbons van 
f 2.50, aangeduid in artikel 1 van Ons besluit 
van 31 Maart 1915 (Staatsblad n°. 174), zooaJs 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 14 Juni 
1918 (Staatsblad n°. 357), als zilverbons van 
de eerste soort. 
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Onze Miruster van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den !Oden Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitge,g. 16 Jan. 1920. ) 

12 Januari 1920. BESLUIT, houdende ophef
fing van een heerbaan. S. 17. 

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

Financien, van den 8sten Januari 1920, n°. 
168, Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 38 en 64 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38); 

Herzicn bet Korunklijk besluit van 22 Maart 
1855 (Staatsblad n°. 9) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art . 1. Met wjjziging van artikel 9 van het 

aangehaalde Korunklijk besluit wordt inge
trokken de aanwijzing onder letter l van dat 
artikel van de waterheerbaan van Neuzen, 
langs de Westerschelde, de riviermond van 
den Braakman, genaamd Abeele, tot in de 
haven van Biervliet. 

2. Dit besluit treedt in werking op l Februari 
1920. 

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

's-Gravenhage, den 12den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitge,g. 26 Jan. 1920.) 

14 .Januari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 28 Juli 
1902 (Staatsblad n°. 160) tot uitvoering van 
eenige artikelen der Woningwet. S. 18. 

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

Arbeid van 4 December 1919, La. A, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
6 Januari 1920, n°. 37 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1920, n°. 
393, afdeeling Volksgezondheid ;" 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Ons besluit van 28 Juli 1902 (Staats

blad n°. 160), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 17 Mei 1919 (Staatsblad n°. 262), 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

1°. in .den aanhef wordt de komma v66r 
,,34" ,ervangen door ,,en" ; de komma v66r 
,,35" door een komma-punt en vervallen de 
getallen en woorden ,,35, lste lid en 36" ; 

2°. In de considerans wordt de komma
punt tusschen ,,gemeenten" en ,,voorwaarden'" 
vervangen door ,,en" en vervallen de woorden 
,,en bepalingen betreffende de werkzaamheden, 
de bevoegdheid en den werkkring van het 
College van Bijstand, bedoeld in artikel 36 
der wet" ; 

3°. aan artikel 21 wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende als volgt : ,,Onze Mirusters 
van Arbeid en van Financien stellen· regelen 
vast voor het toezicht op het gebruik van de 
voor6eschoten gi,]den en op de exploitatie van 
de met die gelden verkregen bezittingen." 

Art . II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons te bepalen <lag. 

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 14den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE
( Uitge,g. 2 Febr. 1920.) 

14 Januari 1920. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag waarop de wet van 27 Juni 
1919 (Staatsblad n°. 423) (betreffende instel
ling woningraad) en het Korunklijk besluit 
van 8 November 1919 (Staatsblad n°. 740) 
in werking treden. S. 19. 

Bepaald op 20 Januari 1920. 

14 Januari 1920, KoNINKLIJK BESLUI'f. 
Waar de wet in art. 58 het onderwerp 

van het presentiegeld voor de leden van 
den gemeenteraad regelt, de vergaderingen 
voor bijwoning waarvan het gegeven kan 
worden bepaalt en de vaststelling van het 
bedrag, nadat de Raad is gehoord, op
draagt aan Ged. Staten, is de toekenning 
van presentiegeld aa.n de leden van den 
Raad bij raadsbesluit voor andere vergade
ringen uit~esloten . 

Wij WILHELMINA, ENZ-; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Opsterland tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
15 Augustus 1919, n°. 46, 2• afd. F., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
i Augustus 1919, n°. 172, 11-2, tot wijziging 
van de gemeente-begrooting voor 1919; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 December 1919, n°. 467; 

Op de voordracht van 0nzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 Januari 1920, 
n°. 15445/1919 afd. B.B. ; 

0 ., dat bij besluit van den raad der gemeente 
Opsterland van 7 Augustus 1919, n°. 174, 11- 2 
op de begrooting tlier gemeente een post is 
gebracht wegens ,,Presentiegeld van leden 
van den raad voor het bijwonen van vergade
ringen van raadscommissien f 150" , met welk 
bedrag het fonds voor onvoorziene uitgaven 
wordt verminderd ; 

dat bij hun besluit van 16 Augustus 1919 
Ged. Staten aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden nit overweging 
dat het toekennen van een pres~ntiegeld als 
bedoeld bij dezen post, in strijd is met art. 58 
der Gemeentewet; dat dit artikel toch zegt, 
dat de leden van den raad, waar de raad dit 
bepaalt, voor het bijwonen zijner zittingen 
een presentiegeld genieten, welks bedrag door 
Ged. Staten nadat de raad is gehoord, wordt 
vastgesteld en hieruit voortvloeit, dat raads
leden voor toekenning van presentiegeld voor 

· het bijwonen van andere dan raadsvergade
ringen niet in aanmerking komen; dat blijkens 
Ons besluit van 8 Juni 1910, n°. 39, de Regeering 
z1ch eveneens op het standpunt heeft geplaatst 
dat het verleenen van presentiegeld a.an raads
leden voor het bijwonen van commissiever
gaderingen in strijd is met de wet ; 

dat de raad in beroep aanvoert dat art. 58 
der Gemeentewet weliswaar het onderwerp 
van het presentiegeld voor de leden van den 
gemeenteraad, voorzooer het betreft de ver
gaderingen van den raad zelven, regelt, maar 
de bevoegdheid van den gemeenteraad om pre
sentiegeld toe te kennen voor het bjjwonen 
van vergaderingen van raadscommissies on
verlet laat, immers daarover zwijgt ; dat niet 
kan worden ingezien, dat nit het stilzwijgen 
van de wet zou moeten worden afgeleid, dat 
het ontoelaatbaar zoude zijn ; dat dus naar het 
oordeel van den raad zijne bevoegdheid om te 
doen gelijk hij deed vaststaat; dat bovendien 
zeer ernstige overwegingen van praktischen 
aard het vaststellen van een presentiegeld voor 
het bijwonen der vergaderingen van raadscom
missies wenschelijk ma.ken ; dat toch steeds 
meer dee! uitmaken van den gemeenteraad 
personen, wier werkkring niet toelaat een aan
zienlijk dee! van hunnen tijd gratis in dienst 
van het algemeen belang te stellen ; dat, zoo 
de toekenning van een presentiegeld als in 
kwestie onwettig mocht worden geoordeeld, 

dat te vreezen zou zijn dat vele personen, die 
door de kiezers bij uitstek voor het lidmaat
schap van den raad geschikt worden geacht, 
voor bet lidmaatschap van den raad niet meer 
in aanmerking zouden willen komen ; dat het 
dus in bet algemeen belang raadzaam, ja 
noodzakelijk moet worden geacht in den vorm 
van een presentiegeld den leden va,n den raad 
eene tegemoetkoming te doen geworden voor 
hunnen ten dienste van het algemeen belang 
best-eden tijd ; 

0., dat, waar de wet in art. 58 der Gemeente
wet bet onderwerp van bet presentiegeld voor 
de leden van den gemeenteraaad regelt, de ver
gaderingen voor bijwoning waarvan bet gegeven 
kan worden bepaalt en de vaststelling van het 
bedrag, nadat de Raad is gehoord, opdraagt 
aan Ged. Staten, de toekenning van presentie
geld aan de leden van den raad bij raadsbesluit 
voor andere vergaderingen is uitgesloten; 

dat derbalve Ged. Staten terecbt hunne 
goedkeuring aan bovenvermeld raadsbesluit 
hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
0nze Minister van Binnenlandsche Zake~ 

is belast, enz. (A. B.) 

14 Januari 1920. KoNINKLIJK llESLUI'l'. 

Waar art. 36 bepaalt dat de Raad bij de 
Kroon in beroep kan komen van een besluit 
van Ged. Staten, genomen krachtens art. 35 
der Gemeentewet, moet het beroep niet
ontvankelijk worden verklaard wanneer het 
raadsbesluit, strekkend om eventueel bij de 
Kroon in beroep te komen, was genomen 
toen Ged. Staten nog geen uitspraak hadden 
gedaRn. 

Wij WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het · beroep, ingeste!d 
door den raad der gemeente Bunscboten tegen 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht van 
15 September 1919, 3° afd., n°. 1858/1498, 
waarbij met vernietiging van het bestreden 
besluit van den raad der gemeente Bunschoten 
van 29 Augustus 1919 H. Nieuwboer en J. Hop 
alsnog als lid van dien raad zijn toegelaten ; 

, Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van· Bestuur, gehoord, advies van 
31 December 1919, n°. 495; 

Op de voordracht van 0nzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 12 Januari 1920, 
n°. 187, afd. B.B. ; 

0., dat op 29 Augustus 1919 de raad der 
gemeente Bunschoten heeft besloten H . Nieuw-
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boer en J. Hop op grond van het bepaalde 
bij art . 23k der Gemeentewet als ra-adsleden 
niet toe te laten en bij eventueele toelating 
van Hop en Nieuwboer door Ged. Staten, van 
de uitspraak van Ged. Staten, bij Ons in beroep 
te komen opdat het raadsbesluit tot niet-toe
lating van de raadsleden Hop en Nieuwboer 
-alsnog worde goedgekeurd ; 

0., dat ingevolge art . 36 der Gemeentewet 
de raad die in de uitspraak van Ged. Staten niet 
berust, hiervan bij Ons in beroep kan komen ; 

dat toen bet besluit van den raad, strekkende 
om eventueel bij Ons in beroep te komen, 
genomen werd, de uitspraak van Ged. Staten 
niet genomen was en dus de grond voor een 
beroep ontbrak ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
i n zijn beroep. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
. i s belast, enz. ( A . B.) 

15 Januari 1920. BESLUIT, tot nadefe wij
z.iging van artikel 9 van het besluit van 
19 Mei 1917 (Staats/ilad n°. 404), boudende 
bepalingen betreffende den Geneeskundi
gen Raad van het Departement van 
Kolonien. S. 20. 

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

Kolonien van 12 J anuari 1920, 8ste afdeeling 
n°. 16; 

H ebben goedgevonden P.n verstaan : 
te b epalen, dat van 1 J anuari 1920 af de som 

van ten hoogste f 40 's maands, bedoeld in 
artikel 9 van Ons besluit van 19 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 404), zooals dit art1kel wordt 
gelezen ingevolge Ons besluit van 11 October 
1918 (Staatsbl,ad n°. 560), welke door den scbrij
-v er op jaarloon, tevens huisbewaarder bij den 
Geneeskundigen Raad van bet Departement van 
Kolonien wordt genoten boven zijne bezoldiging 
voor bet scboonhouden van de lokalen van 
het gebouw van dien Raad en van de daarin 
aanwezige meubelen, wordt gebracbt op f 50 
's maands. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en dat in het Staatsbl,ad en in de Staats
courant wal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 27 Jan. 1920.) 

l\\20. 

16 Januari 1920. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der Gemeente 
Gorinche1n van 1 December 1916, waarbij 
is afgewezen het verzoek van W. M. 
Beij erinck te Utrecht om ontheffing van 
zijn aanslag over 1916 in de plaatselijke 
directe belastingen naar bet ink.omen te 
Gorinchem van 1 Augustus 1916 a £. S. 21. 

WrJ WILHEL1IINA, ENZ. 

Op de voordracht van . Onzen Minister• van 
Bmnenlandscbe Zaken van 9 December 1919, 
n°. 10170, afdeeling Binnenlandscb Bestuur; 
tot vernietiging van bet besluit van den Raad 
der gemeente Gorinchem dd. 1 December 1916, 
waarbij is afgewezen het verzoek van W. M. 
Beijerinck, kapitein der artillerie, om ontheffing 
van zijn aanslag over 1916 in de plaatselijke 
directe belasting naar het inkome,n aldaar, 
van 19 Augustus 1916 af ; 

Overwegende dat blijkens mededeeling van 
burgemecster en wethouders van Gorinchem 
adressant ten gevolge van de mobilisatie sedert 
Augustus 1914 die gemeente verliet en dat 
19 Augustus .19ltl diens gezin volgde en zich 
te Utrecht vestigde ; 

dat blijkens verklaringen van den admini
strateur van bet Hoofdkwartier van de Nreuwe 
Hollandsche Waterlinie dd. 27 October 1916, 
adressant sedert 1 Augustus 1916 geen woning 
te Gorinchem heeft en dien tengev olge sedert 
dien dag geen recht beeft op mobihsatie-toe
lage of verhoogde vergoeding voor levensmid
delen wegens het houden van nacbtverblijf 
buiten zijn woonplaats ; 

dat mitsdien, althans sedert den voormelden 
datum van 19 Augustus 1916, de gemeente 
Gorinchem voor aclressant niet kan aangemerkt 
worden als de gemeente waar hij, in den zin 
van art. 245 der Gemeente~et, zijn hoofd
verblijf beeft ; 

d3,t overigens de aanvraag voor ontbeffing 
is ingediend binnen den t ermijn, gesteld bij 
het desbetreffend raadsbesluit, regelende de 
plaatselijke directe belasting naar het ink.omen, 
voor aanvragen om restitutie of ontheffing 
overeenkomstig art. 245 der Gemeentewet ; 

dat derhalve voormeld raadsbesluit der 
gemeente Gorinchem van 1 December 1916. 
waarbij adressant de gevraagde ontheffing is 
geweigerd, in strijd is met art. 245 voornoemd ; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

6 Januari 1920, n°. 40) ; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor -

noemden Minister van 13 Januari 1920, n° . 
310, afdeeling BinnenJ3,ndsch Bestuur ; 

2 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
het voormeld besluit ,an den Raad der ge

meente Gorinchem van l December 1916, 
wegens strijd met de wet te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de nitvoering van <lit besluit, 
hetwelk in het S/,aatsblad geplaatst en in af
schrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den l6den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROU0K 

(Uitgeg. 29 Jan. 1920.) 

16 Januari 1920. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Amsterdam van 10 December 1919, waar
bij ter beschikking van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente wordt ge
steld een bedrag van f 100,000 ten behoeve 
van het zenden van een trein met levens
middelen voor .de noodlijdende kinderen 
van de stad Weenen. S. 22. 

Geschorst tot l Juli 1920. 

16 Januari 1920. BESLUIT, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, be
treffende inlicbtingen in verband met de 
toepassing der Ouderdomswet 1919. S. 23. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid van 13 November 1919, n°. 5546, afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel fi der Ouderdomswet 1919 ; 
Den Raad van State geboord (advies van den 

9den December 1919, no. 33) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 Januari 19:l0, n°. 172, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. In <lit besluit wordt onder ,,Bank" 

verstaan : de Rijksverzekeringsbank. 
2. De gemeentebesturen verstrekken de in 

licbtingen welke door bet bestuur der Bank en 
door de Raden van Arbeid worden gevraagd 
in verband met het sluiten van eene vrijwillige 
verzekering en met de toekenning of betaal
baarstelling van renten, als bedoeld in de 
Ouderdomswet 1919. 

3. Het bestuur rler Bank geeft van den naam 
en het adres en van den <lag, de maand en bet 
jaar van geboorte van ieder persoon, aan wien 
een rente ingevolge de Ouderdomswet 1919 is 
toegekend, kennis aan bet bestuur der gemeente, 

waarbinnen deze persoon zijn woonplaats heeft. 
De kennisgeving vermeldt of de renletrekker 
gehuwd is, en zoo ja, den naam en· de woon
plaats van den echtgenoot. 

Het best1'lur der Bank verstrekt de opgaven, 
in bet eers te lid van dit artikel bedoeld, ook 
ten aanzien van hen, aan wie eene rente als 
in dat lid bedoeld, werd geweigerd, indien van 
de afwijzende beslissing in beroep werd gegaan . 

Het gemeentebestuur houdt aanteekening van 
de krachtens de voorgaande leden ontsvangen 
opgaven. 

4. Wanneer de in het vorig artikel bedoelde 
personen van woonplaats veranderen, overlijden 
of in bet buwelijk treden, zendt bet gemeente
bestuur daarvan onmiddellijk opgave aan bet 
bestuur der Bank. 

Indien gedurende een klllendermaand zich 
geen gevallen van verandering van woonplaats , 
overlijden of buwelijk van de in bet vorig 
artikel bedoelde personen bebben voorgedaan, 
doet het gemeentebestuur Y66r den 5den der 
volgende maand daarvan mededeeling aan het 
bestuur der Bank. 

5. Gedurende de eerste vier jaren na bet 
in werking treden van de Ouderdomswet 1919 
zendt v66r of op den 16den van elke maand 
het gemeentebestuur aan den Raad van Arbeid 
binnen wiens gebied de gemeente ligt, eene 
opgave der personen, die in bet bevolkings
register der gemeente zijn ingescbreven en in 
den loop van de volgende maand den leeftijd 
van 65 jaar zullen bereiken . Bij opgave worden 
de dag, de maand en bet jaar, alsmede de plaats 
van geboorte vermeld ; beeft bet gemeente
beituur zich vergewist, dat de opgaven over• 
eenkomen met de gegevens van den burger
lijken stand, dan wordt zulks bij de opgave 
aangeteekend. 

6. De opgaven, bedoeld in artikel 4, eerste 
lid, gesrihieden bij formulieren, waarvan de 
modellen worden vastgesteld door bet bestuur 
der Bank. Door de Bank worden de formu
lieren kosteloos aan de gemeentebesturen ver
strekt, 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin bet is geplaatst. 

Onze Minister van Arbei_d 1s belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsbla<l 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
word.en gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 16den Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1920.) 
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1G Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het beshtit van 10 Augustus 1914 (Staats· 
b/,ad n°. 405) tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, betreffende 
inlichtingen in verband met de toepassing 
van de artikelen 369 en 370 der Invali
diteitswet. S. 24. 

worden gezonden aan den Raad van State. 
's-Gravenhage, den 16den Januari 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 27 Jan. 1920.) 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

16 Januari 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 November 
1919 (Staatsblad n°. 764), houdende vast-

Op de voordracht van Onzen Mmister van Stelling van de modellen der rentezegels 
Arbeid, van 13 November 1919, n°. 5546, af- en van aanW1Jzmg der plaatsen waarop 
dealing Arbeidersverzekering; de rentezegels ten verkoop voorhanden 

Gezien de artikelen 348, tweede lid, 369, zullen zijn. S. 25. 
370 en 409 der Invaliditeitswet, in verband W1J WILHEL:tlilNA, ENZ. 

met artikel 28 der Ouderdomswet 1919; Op de voordracht van Onzen Minister van 
Den Raad van State gehoord (advies van Arbeid van 13 Januari 1920, n°. 225, afdeeling 

den 9den December 1919, n°. 33); Arbeidersverzekering; 
Gelet op het nader rapport van Onzen ,oor- Gezien artikel 231, eerste lid, der Invalidi· 

noemden Minister · van 13 J anuari 1920, n°. t.eitswet; 
172, afdeeling Arbeidersverzekering; Hebben goedgevonden en verstaan : 

Hebben goedgevonden en verstaan: Ons besluit van 22 November 1919 (Staatsb/,ad 
Ons besluit van 10 Augustus 1914 (Staats- n°. 764), te wijzigen en te bepalen als volgt : 

blad n° 405) te wijzigen en te bepalen als Art. I. In artikel 2 van Ons besluit van 22 
volgt: 

1

1 November 1919 (Staatsblad n°. 764) worden 
Art. I. Aan artikel 2 ,an Ons beslvit van tusschen het woord ,,Postzegels" en de daar-

10 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 405) wordt achter geplaatste komma ingevoegd de woor
een nieuw derde lid toegevoegd, luidende: den ,,en bij andere personen". 
,,Het gemeentebestuur houdt aanteekening van I Art. II. Artikel 3 van Ons besluit van 22 
de krachtens de voorgaande leden ontvangen November 1919 (Staatsblad n°. 764) wordt ge-
opgaven." lezen als volgt : 

Art. II. Artikel 3 van Ons besluit van 10 ,, l. De depothouders, benevens de andere 
Augustus 1914 (Staatsblad n°. 405) wordt gele- personen, , oor den verkoop van rentezegels 
zen als volgt: ,,Wanneer de in het vorig artikel aangewezen, zijn verplicht de noodige rente
bedoelde personen van woonplaats veranderen, zegels op den eersten werkdag van elke week of 
overlijden of in het huwelijk treden, zendt het met langere tusschenruimte, mits op gemelden 
gemeentebestuur daarvan onmiddellijk opgave 1 ·dag, tegen gereede betaling in . te koopen bij 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank. de daarvoor aangewezen Raden van Arbeid, 

Indien gedurende een kalendennaand zich I naar de regelen, door het bestuur der Rijksver
geen gevallen van verandering van woonp~aats, zekeringsbank vast te stellen. 
overlijden of huwelijk van de in het vorig 2. Van het bedrag van elken aankoop als 
artikel bedoelde personen hebben voorgedaan, bovenbedoeld genieten de depothouders een 
doet het gemeentebestuur voor den 5den der korting ; aan de andere personen, voor den 
volgende maand daarvan mededeelmg aan het verkoop van rentezegels aangewezen, b.an door 
bestuur der Rijksverzekeringsbank". Onzen Minister met de uitvoering der Invalidi-

Art. III. Art. 4 van Ons besluit van 10 reitswet belast, het recht op korting verleend 
Augustus 1914 (Staatsblad n°. 405) vervalt. worden. De korting bedraagt van bet bedrag 

Art. IV. In artikel 5 van Ons besluit van I van elken aankoop : 
10 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 405) worden tot en met f 1000 . . . . . . . 1 % ; 
de woorden : ,,derde lid, en artikel 4" vervangen I boven f 1000 tot en met f 2000 . . ¼ % ; 
door de woorden: ,,eerste lid". boven f 2000 ........... ¼ %-" 

Art. V. Dit besluit treedt i:a werking op Art. III. Het vierde lid van artikel 6 van 
den tweeden dag .na dien der dagteekening Ons besluit van 22 November 1919 (Staatsblad 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. n°. 764) wordt gelezen als volgt: 

Ooze Minister van Arbeid is belast met de ,,De Raden van Arbeid storten dagelijks de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad waarde van de door ·hen verkochte zegels ten 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal I behoeve van het Invaliditeitsfonds ter plaatse, 
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door het bestuur der Rijksverzekeringsbank aan 
te wijzen, onder aftrek van de bed.ragen, welke 
aan de verzekerden werden gerestitueerd en van 
de kortingen, bedoeld in artikel 3, tweede lid." 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang ,an den tweeden dag na <lien der dag
teekening van het Staatsb/,a,d, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het StaatB
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1920. 
WILHEL2.1I~A. 

De J1inister van A.rbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 27 Jan. 1920.) 

16 Januari 1920. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen om de '\'"esting .ilfuiden 
met het K asteel en de Wesl.batterij. • 26. 

Wu WILHELMI~.-\., E:.'Z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Oorlog van 16 December 1919, Geheim, Litt. 
z. 162; 

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

Gelet op het Koninklijk besluit van 5 No
vember 1879 (Staatsblad n°. 16.3) ; 

Den Raad Yan State gehoord 
van 30 December 1919, n°. 24, 
Litt. Aa I.) ; 

(advies 
Geheim, 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister rnn 13 Januari 1920, Vde 
afdeeling, n°. 112 ; 

Hebben besloten en beslui ten : 
Art. 1. De lijst vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 5 November 1879 (Staatsblad n°. 
165), voor zoo\·eel betrefi de vesting Muiden 
met het Kasteel en <le Westbatterij, wordt ver
vangen door de bij dit besluit behoorende lijst. 

2. Op de in de la.atste kolom van <le lijst 
aangeduide perceelen, ofschoon zij binnen een 
verboden kring hggen, is de wet van 21 Decem
ber 1853 (Staatsblad n°. 128) niet van toepassing. 

3. Dit besluit met de daarbij behoorende 
lijst treedt in werking op den tweeden dag 
na <lien der dagteekening van het Stcuitsblad, 
waarin het besluit is geplaatst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gP,zonden aan den Raad van tate. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1920. 
WILHEL:IIINA. 

De Minister van Oorlog a. i ., 
CH. R UYS D E BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 29 Jan. 1920.) 
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hl Jr:m·uari 1920. BESCHIKKING van de 
Ministers van Arbeid en van Financien 
betreffende de regeling van de uitbetaJin g 
en de controle op het gebruik der voor
schotten tengevolge art. 33 der Woningwet 
aan gemeenten uit 's Rijks kas verstrekt. 

De Ministers van Arbeid en van Financien ; 
Gelet op artikel 21, 2cle lid,'van bet Konink

lijk besluit van 28 Juli 1902 (Staatsblad n°. 16(;) 
zooals dat artikel luiclt ingevolge het Koninklijk 
besluit van· 14 Januari 1920, n°. 7 ; 

Hebben goedgevonden: 
met ingang van 20 Januari 1920 vast t o 

stellen de volgende Regeling van de uitbetaling 
en de controle op het gebruik der voorschotten 
ingevolge a.rtikel 33 der Woningwet aan ge
meenten uit ,'s Rijks kas verstrekt. 

REGELING van de uitbetaling en de cont16le 
op het gebruik der voorschotten ingevolge 
art. 33 der Woningwet aan gemeenten uit 
's Rijks kas verstrekt. 

Art. 1. Zoodra tot de uitvoering zal worden 
overgegaan van een bouwplan, ten behoeve 
waarvan aan eene gemeente een voorscbot 
uit 's Rijks kas is toegezegd, wordt door de 
zorg van het gemeentebestuur aan de afdeeling 
Volksgezondheid van het Departement van 
Arbeid toegezonden een afschrift van het 
bestek. 

Togeval eene aanbesteding heeft plaats 
gehad, wordt genoemde afdeeling voorts in 
kennis gesteld met de voorwaarden der aanbe
steding en de sommen waarvoor bet werk is 
gegun\1. 

Wordt het werk in eigen bebeer uitgevoerd, 
dan wordt aan meergenoemde afdeeling mede
deeling gedaan van de contracten voor de 
levering van de materialen en alle overige 
gegevens betreffende arbeidsloonen, kosten 
van toezicht als anderszins, welke noodig zijn 
om controle op de uitgaven mogelijk te maken. 

2. Wanneer de tijd nadert waarop door 
eene gemeente eene betaling zal zijn te ver
richten, ten behoeve waarvan zij kan beschikken 
over het geheel of een gedeelte van een haar toe
gezegd voorschot uit 's Rijks kas, client het 
gemeentebestuur daartoe ten minste drie weken 
te voren eene aanvraag in. 

Deze aanvraag wordt gericht tot den Minister 
van Financien, doch inged end bij de afdeeling 
Volksgezondheid van het Departement van 
Arbeid. 

Die afdeeling zendt aan het gemeentebestuur 
bericht van de ontvangst der aanvraag. 

3. Ingeval een aan eene gemeente toegezegd 

voorschot gesplitst is, bijv. in een grond- en 
een bouwvoorschot, behoort in de aanvraag 
duidelijk te zijn aangegeven, ten laste van welk 
voorschot het benoocligde bedrag. moet worden 
gebracht. 

Bij het aanvragen van gelden ten laste 
van meer dan een voorschot wordt voorts 
in de aanvraag vermelcl, hoeveel in minclering 
van elk voorschot moet komen. 

4. Het gemeentebestuur doet de aanvraag 
vergezeld gaan van de noodige bewijsstukken, 
waaruit blijkt, dat de gemeente binnenkort 
eene betaling ter grootte van of grooter dan 
het aangevraagde bedrag heeft te doen. 

5. De bewijsstukken, in art. 4 bedoelcl, 
kunnen bij uitvoering van een bouwplan of bij 
het in gereedheid brengen van een bouwterrein 
bestaan uit verklaringen van personen, die 
ter zake belast zijn met het houden van toezicht. 

Deze verklaringen moeten, ingeval betreffencle 
de in het voorgaande lid bedoelde werkzaam
heden eene aanbesteding plaats had, eene 
verwijzing bevatten naar de op de uitbetaling 
betrekking hebbende onderdeelen van het 
bestek. 

Bij het aanvragen van een beclrag, benoodigd 
voor den aankoop van bouwterrein, wordt als 
bewijsstuk overgelegd een afschrift van de 
koopakte of eene verklaring van den notaris, 
die belast is geworden met den verkoop van 
den grond . · 

6. De aanvragen en de daarbij behoorende 
bewijsstukken moeten in tweevoud worden 
ingediend. 

7. Wanneer de Afdeeling Volksgezonclheid 
van het Departement van Arbeid meent tot 
uitbetaling te kunnen aclviseeren, doet zij de 
aanvraag met de bijbeboorende stukken, 
vergezeld van haar desbetreffend advies, 
toekomen aan den Minister van Financien. 

Heeft genoemde afdeeling niet de overtui
ging verkregen dat betalingen, overeenkomende 
met het bedrag der aanvraag, door het gemeente
bestuur verschuldigd zijn, dan doet zij, onder 
toezending van de stukken en alle verdere 
gegevens, waarover zij kan beschikken, van 
deze opvatting aan den Minister van Financien 
blijken en geeft hiervan kennis aan het betrok
ken gemeentebestuur. 

8. Zoordra een gemeentebestuur betalingen, 
ter zake waarvan een voorschot uit 's Rijks 
kas is ontvangen, zijn verricbt, zendt het 
een gewaarmerkt afschrift van de deswege 
ontvangen kwijtingen aan de afdeeling Volks
gezondheid van het Departement van Arbeid. 

Betren de betaling een voorschot door de 
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gemeente aan eene vereeniging, vennootschap 
of stichting verleend, zoo gaat het afschrift 
van .de kwijting deswege vergezeld van gewaar
merkte afschriften der kwijtingen, welkr 
bedoelde vereeniging, vennootschap of stich
tiffg wegens de uitgaven, in verband waarmedc 
de uitkeering door de gemeente geschiedt, 
heeft ontvangen. 

9. Geen verdere uitkeeringen ter zake var: 
een voorschot, uit 's Rijks kas toegezegd, 
vinden plaats zoolang de in het vorige artike: 
bedoelde afschriften der kwijtingen niet zijn 
ontvangen. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in de 
Nederlandsche Staatscourant. ~ 

's Gravenhage, 19 Januari 1920. 
De J11inister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

19 .Tanuari 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
Is een perceel, bestaande uit winkelhuis 

met woning en pakhuis een ,,woning" in 
den zin der Huurcommissiewet? Ja. 

(Huurcommissiewet art. , 13a.) 

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

Raden : Mrs. H. Hesse, J. Kosters, Jhr. 
P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

P. J. H. H. enz., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 's-Graven
hage van den 16 October 1919, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vrijsprekend 
vonnis van den Kantonrechter te 's-Graven
hage van den 24 April 1919, de requirant werd 
schuldig verklaard aan : ,,het in eene gemeente 
waarvoor eene huurcommissie ingesteld is, als 
verhuurder eene hoogere vergoeding, onder 
welken naam of in welken vorm ook, bedingen 
voor het gebruik van .eene woning, dan de 
huurprijs voor de woning, geldende op of laat
stelijk voor Januari 1916/1918 zoo niet die 
hoogere huurprijs is goedgekeurd of vastgesteld 
door de huurcommissie", en met ·toepassing 
van de artt. 1, 9 en 13a der Huurcommissiewet, 
art. 23 Sr. werd veroordeeld tot betaling van 
eene geldboete van honderd gulden en eene 
vervangende hechtenis van honderd dagen ; 
(Gepleit door Mr. F. H. Davidson te Haarlem.) 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van · den Raadsheer 
Kosters; 

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

,,Scnending en verk. toep. van de artt .. 1, 9 
en 13a der wet van 26 Maart 1917, (S. n°. 257) 
doordien de Rechtb. ten onrechte het ten deze 
verhuurde complex hee~ be~chouwd als eene 
woning in den zin ,ar{ de aangehaalde artikelen"; 

0., dat bij het bestreden vonnis in overeen
stemming met de dagvaarding ten laste van 
den requirant wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard, dat hij a]s verhuurder van het 
perceel Galileistraat n°. 158 te 's-Gravenhage, 
voor welk gedeelte dier gemeent~ eene huur
commissie was ingesteld met ingang van 15 
Aug. 1917 ,oor het gebruik dier woning na l 

Mei 1918 een huurprijs van f 1000 per jaar 
heeft bedongen, terwijl die huurprijs te voren, 
zoo ook op 1 Jan. 1916, f 500 per jaar bedroeg, 
zonder dat die hoogere huurprijs was goedge
keurd of vastgesteld door v'orenbedoelde 
huurcommissie ; 

dat dit feit is geq_ualificeerd en deswege straf 
is opgelegd, gelijk hierboven is vermeld; 

0., ten aanzien van het middel: 
dat dit steunt op de stelling, dat waar het 

onderwerpelijke perceel bestaat nit winkelhuis 
met woning en pakhuis, dit complex niet zou 
zijn eene woning in den zin der Huurcommissie
wet; 

dat deze stelling onjuist is, daar in art. 13i:z 
der Huurcommissiewet ingevoegd bij artikel 
7 der Huuropzeggingswet, onder meer onder 
,,woning" wordt verstaan ieder perceel met een 
of meer woonvertrekken, weshalve de omstan
digheid, dat het onderwerpelijk perceel ten 
deele ook tot andere doeleinden dan tot be
woning wordt gebruikt, daaraan het karakter 
van ,,woning" in den zin der eerstgenoemde 
wet niet ontneemt ; 

0., dat derhalve het middel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

Uit de concl. Adv.-Gen. Mr. Tak halen wij aan: 
,,Of inderdaad eene ,,woning" verhuurd is, 

staat echter uitsluitend ter beslissing van den 
feitelijken rechter, wiens oordeel daaromtrent 
in cassatie behoort te worden geeerbiedigd". 

(N. J.) 

20 Januari 1920. BESLUIT, tot bepaling van 
den dag van in werking treden van bet 

· Koninklijk besluit van 14 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 18). (Uitvoering Woning
wet.) S. 27. 

Bepaald op 20 Januar·i 1920. 
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20 Januari 1920. BESLUIT, tot bepaling van I ,,Het bepaalde getal zeeloodsen kan worden 
den dag van in werking treden van het vermeerderd met de helft van het getal der
Konlnklijk besluit van 20 December 1919 genen, die als vaste loodsen op in geregelden 
(Staatablad no. 818), tot wijziging van het beurt varende stoomschepen mochten zijn 
Koninklijk besluit tot uitvoering van de geplaatst." 
Woningnoodwet. S. 28. Artikel 7 wordt gelezen: 

B epaald op 20 Januari 1920. ,,De zeeloodsvaartuigen worden bemand met : 
,,a. voor den dienst beide in het EngelBche 

20 Januari 1920. BESLUIT, houdende wijzi• 
ging van het Bijzonder Reglement op 
den loodsdienst in het Vlde district 
(Monden der Scheide), vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van den 22sten Januari 
1902 (Staatablad n°. 5), waarvan de tekst 
laatstelijk werd bekend gema-akt bij Konink· 
lijk besluit van den 26sten Februari 1916 
(Staatsblad no. 89). S. 29. 

Wu WILHELl\ilNA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, ad interim 
Minister van Marine, van den 16den Jann-
ari 1920, bureau G., n°. 62 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Krachtens het bepaalde sub 2°., letter a, 

van Ons besluit van den 22sten Januari 1902 
(Staatsblad n°. 5), te wijzigen het bij dat be
sluit van den 19den Februari 1915 (Staatablad 
no. 112), opnieuw gewijzigd Bijzonder Reglement 
op, den loodsdienst in het VIde district (Mon
den der Scheide), als: 

Artikel 4 wordt gelezen : 
,,Het materieel bestaat uit : 
,,9 zeeloodsvaartuigen, waarvan ten hoogste 

4 stoomvaartuigen, 
,,3 vaartuigen tot het afhalen der loocl.sen 

van naar zee varende schepen, 
,,1 vaartuig tot het doen van inspectien en 

peilingen, 
,,4 reserve-zeeloodsvaartuigen, . wa.arvan 2 

stoomvaartuigen, 
,,1 reserve-vaartuig voor de afhaaldiensten 

de benoodlgde roei- en zeilsloepen en motor
booten voor den dagelijkschen dienst" . 

Art. 6, sub A. wordt gelezen : 
,,A. Voor den zeeloodBdienBt, 
,,9 loodsschippers der lste klasse, 
,, 3 loodsschippers der 2de klasse, 
,,75 zeeloodsen, 
,, 7 loodskweekelingen der lste klasse, 

41
{ loodskweekelingen der 2de klasse, 

" matrozen, 
,,9 matroos-koks. 
,,6 machinisten, 
,,10 eerste-stokers, 
,,6 tweede-stokers, 
,,12 hulpstokers, 

kanaal en nlor de kust : 
de zeilvaartuigen, 
,,1 loodsschipper der lste klasse, 
,,8 zeeloodsen, 
,,1 loodskweekelmg der lste klasse, 

3
j loodskweekelingen der 2de klasse, 

" 1 matrozen, 
,,1 matroos-kok. 
b. voor den dienst, uitsluitend in het Engel-

Bche kanaal (DungeneBB) ; 
de zeilvaartuigen, 
,,1 loodsschipper der lste klasse, 
,,8 zeeloodsen, 

,1_) loods1.-weekehngen der 2de klasse, 
,,~l matrozen, 
,,1 matroos-kok. 
c. voor den kustdienBt ; 
de stoomvaartuigen, 
,,1 loodsschipper der lste klasse, 
,,1 zeeloods-stuurman, 
,,24 zeeloodsen, 

8
Jloodskweekelingen der 2de klasse, 

" lmatrozen, 
,,1 matroos-kok, 
.,1 
,,2 

machinist, 
eerste stokers, 

,,1 tweede-stoker, 
,,2 hulpstokers. 
de reBerve-stoomi-aartuigen, 
,,1 machinist, 
,, l eerste-stoker, 
,,1 tweede-stoker, 
,,2 hulpstokers, 
,,4 matrozen, 
,,1 matroos-kok. 
De loodsafhaalvaartuigen 

met: 
worden bemand 

,, 1 loodsschipper der 2de klasse, 

4
Jloodskweekeiingen der 2de klasse. 

" lmatrozen. 
,,Het inspectie- en peilingvaartuig met : 
,,1 loodsschipper der 2de klasse, 

3
Jloodskweekelingen der 2de klasse, 

" lmatrozen. 
,,De bemanning der roei- en zeilsloepen en 

motorbooten besta-at uit : 
,,4 kwartiermeesters, 
,,de noodige roeiers en matrozen, 
,,4 machin.isten-motorist". 
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Onze Minister van Marine is belast met de 
mtvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal warden geplaatst. 

's-Gra.venhage, den 20sten J anuari 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Marine a . i. , 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

(Uitgeg. 4 Febr. 1920.) 

20 Januari 1920. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen van de vesting H elle
voetsluis. S. 30. 

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

Oorlog van 12 December 1919, Vde afdeeling 
n°. 196; 

Gelet· op artikel 3 der wet van 21 December 
1853 (Staatsbk1d n°. 128) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 28 
Maart 1903 (Staatsblad n°. 93) en 16 Augustus 
1911 (Stcurtsblad n°. 279) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1920, n°. 36) ; 

Gezien bet nader rapport van Onz-en Minister 
van Oorlog, ad interim, van 15 Januari 1920, 
Vde afdeeling, n°. 107 ; 

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

besluit van 16 Augustus 1911 (Staciatsblad n°. 
279), wordt, voor zooveel de vesting Helle 
voetsluis betreft, vervangen door de bij di t 
besluit behoorende lijst. 

2. Op de in de laatste kolom van de bij 
dit besluit behoorende lijst aangeduide per
ceelen of gedeelten van perceelen, ofschoon 
zij binnen een verbo<len kring liggen, is de wet 
van 21 December 1853 (Staatsblad n°. 128) 
niet van toepassing. 

3. Dit besluit met de daarbij behoorende 
lijst treedt in werking op den tweeden dag 
na dien der dagteekening van bet Staatsblad 
waarin bet besluit is geplaatst . 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal warden geplaatst en waarvan 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 20st-en Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i., 
C:H. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 2 Febr. 1920.) 

.,, 

24 
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21 Januari 1920. BlliSLUIT, houdende vrij
stelling van invoerreclit voor chloorkool
zure aethylester, in fabrieken of trafieken, 
benoodigd tot vervaardiging van aethyl
carbonas chinini . S. 31. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financii'n, van 2 ,Tanua,ri 1920, n°. 113, Ac
cijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats 
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Ja.nua.ri 1920, no. 28: 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Januari 1920, n°. 68, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Vrijstelling van invoerrecht wordt genoten 

voor chloorkoolzure aethylester, in fabrieken 
of trafieken benoodigd tot vervaardiging van 
aethylcarbonas chinini (aethylkoolzure chi
nine). 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van 
toepassing de bepalingen ,ervat in de artikelen 
3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 284). 

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

's Gravenhage, den 2lsten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiln, - DE VRIES. 

( Uitgeg. 4 Febr. 1920.) 

21 Januari 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van J. Hille te Ursum, 
in zake personeele belasting. S. 32. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
J. Hille te Ursum, tegen de uitspraak van den 
Directeur der directe belastingen, invoerrech
ten en acoijnzen te Amsterdam, van 10 April 
1919, op zijne aangifte tot het bekomen van 
ontheffing van personeele belasting over de 
jaren 1911 tot en met 1918, wegens het niet 
meer dan tien dagen bewonen van een perceel 
te Ursum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
20 Augustus 1919, n°. 220, en van 12 November 
1919, n°. 220/57; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 15 Januari 1920, n°. 89, afdeelmg 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat, nadat J. Hille, op 28 
l\faart 1918 voor het perceel Wijk A, n°. 68, 
te Ursum, over de jaren 1911, 1912, 1913, 
1914, 1915, 1916, 1917 en 1918 voor de per
soneele belasting was aangeslagen, hij op 28 
Januari 1919 aan den Directeur der directe 
belastingen, invoerrechten en accijnzen te 
Amsterdam, ontheffing van personeele belasting 
heeft verzocht aanvoerende dat ,oormeld 
perceel nimmer bewoond is geweest; _ 

dat de Directeur bij zijne uitspraak van 10 
April 1919 heeft besloten · de ontheffing niet 
te verleenen ; 
· dat van deze uitspraak J . Hille bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat voor
meld perceel dat op 3 Mei 1911 als woonhuis 
is in orde gemaakt, echter nimmer is bewoond; 
dat de appellant alleen den kelder heeft gebruikt 
voor berging van winterprovisies, zooals aard
appelen, enz. ; dat hij meent recht op onthef
fing te hebben; 

Overwegende, dat artikel 63, § 2, bepaalt 
dat, indien eene woning, al is zij gedurende 
het geheele jaar gemeu held geweest, niet meer 
dan tien dagen is bewoonci, aan den belasting
plichtige op zijne aangifte teruggaaf wordt 
verleend van de belasting naar de eerste drie 
grondslagen ; 

dat § 4 van dat artikel voorschrijft dat de 
aangiften volgens § 2, moeten worden ingediend, 
uiterlijk binnen zes weken na afloop van het 
belastingjaar ; 

dat derhal ve voor zooveel betreft de aanslagen 
over de jaren 1911 tot en met 1917 de appellant 
de aangifte niet heeft ingediend binnen den 
bii art. 63, § 4, gestelden termijn, zoodat hij 
in zijn aangifte voor zooveel die jaren betreft, 
niet ontvankelijk is ; 

dat echter de aanslagen over die jaren eerst 
zijn tot stand gekomen nadat het belastingjaar 
reeds Jang was verstreken: en appellant heeft 
nagelaten zijne aangifte tijdig te doen, in de 
verklaarbare meening, clat hij niet zou worden 
aangeslagen ·; 

clat derhalve aanwezig is een onwillig ver
zuim als bedoeld in artikel 67 der wet ; 

Overw~gende wijders dat vaststaat dat de 
appellant van het tot woning ingerichte perceel 
Wijk A, n° .. 68, te Ursum, den kelder in gebruik 
heeft gehad tot berging van huishoudelijke 
artikelen, maar het perceel overigens niet heeft 
bewoond; 

dat het gebruik van een kelder tot berging 
van huishoudelijke artikelen geen daad van 
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bewoning is en de Directeur mitsdien ten on
rechte de gevraagde ontheffing over het jaar 
1918 heeft geweigerd; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
bela.sting; 

Habben goedgevonden en versta.an : 
1. met vernietiging van de b·estreden uit

spra.a.k, den appellant in zijne bij den Directeur 
der directe bela-stingen, invoerrechten en a.c
cijnzen te Amsterdam, ingediende aangifte niet 
ontvankelijk te verklaren, voor zooveel de 
belastingjaren 1911 tot en met 1917 betreft, 
en hem ·op den aanslag in de personeele belas
ting over 1918 wegens het perceel te Ursum, 
Wijk A. n°. 68, eene terugga.f te verleeneri. ten 
bedrage van f 16, in hoofdsom en opcenten ; 

2. op de aa.nslagen in die belasting over de 
ja.ren 1911 tot en met 1917, ten name van 
J. Hille te Ursum, eene kwijtschelding te ver
leenen ten bedrage van f 91.38 in hoofdsom 
en opcenten. 

Onze Minister van Fina.ncien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsbl,a,d, zal worden 
geplaatst en waarva.n a.fschrift za.l worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 2lsten Janua.ri 1920. 
WILREL UNA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgep. 10 Febr. 1920. ) 

MINISTERIE VAN 
F.INAJ\ICIEN. 

AFDEELING 

Directe Belastingen. 

MET BIJLAGEN : 
Commissoriaal dd. 17 
November 1919, n°. 96. 
Adviezen van den Raad 
van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, 
dd. 20 Augustus 1919, n°. 
220, en 12 November 1919, 
n°. 220/57, in za.ke per-

soneele belasting. 

's-GRAVElx"llAGE, 15 Ja.nua.ri. 1920. 
Aan de Koningin. 

De ondergeteekende heeft de eer Uwer 
Ma.jesteit hiernevens weder a.an te hieden het 
van wege H oogst Dezelve a.an hem toegezonden 

advies van den Ra.ad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, en de verdere 
stukken betreffende het beroep ingesteld door 
J. Rille te Ursum, tegen de uitspraak van den 
Directeur der directe belastingen, invoerrech
ten en a.ccijnzen te Amsterdam, op zijne aa.ngifte 
tot het bekomen van ontheffing van personeele 
belasting over de ja.ren 1911 tot en met 1918 
wegens het niet meer da.n tien da.gen bewonen 
van een perceel te Ursum. 

adat genoemde afdeeling van den Ra.ad 
van State op 20 Augustus 1919 a.dvies had 
uitgebracht, heeft ondergeteekende, na beko
men machtiging van Uwe Majesteit, d.d 29 
October 1919, n°. 48, de zaak anderma.al a.a.n
hangig gema.akt en heeft de Ra.ad het navol
gende besluit ontworpen : 

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

J. Hille te Ursum, tegen de uitspraa.k van den 
Directeur der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen te Amsterdam, van 10 April 1919, 
op zijne aangifte tot het bekomen van ont
heffing van personeele belasting over de ja.ren 
1911 tot en met 1918 wegens het niet meer da.n 
tien da.gen bewonen van een perceel te Ursum ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
sch1llen van Bestuur gehoord, adviezen van 
20 Augustus 1919, n°. 220, en van 12 November 
1919, n°. 220/57 ; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Fma.ncien van 

Overwegende : da.t, nadat J. Hille op 28 
Ma.a.rt 1918 voor het perceel Wijk ·A, n°. 68, 
te Ursum over de ja.ren 1911, 1912, 1913, 1914, 
1915, 1916, 1917 en 1918 voor de personeele 
belasting was aa.ngeslagen, hij op 28 J a.nuari 
1919 aan den Directeur der directe bela.stingen, 
invoerrechten en a.ccijnzen te Amsterdam ont
heffing van personeele bela-sting heeft verzocht, 
aanvoerende da.t voormeld perceel nimmer 
bewoond is geweest ; 

dat de Directeur bij zijn uitspraa.k van 10 
April 1919 heeft besloten de ontheffing niet 
te verleenen ; 

da.t van deze uitspraa.k J. Hille bij Ons in 
beroep is gekomen, aa.nvoerende dat voormeld 
perceel, dat op 3 Mei 1911 als woonhuis is in 
orde gemaakt, echter ni.mmer is bewoond; 

da.t de appellant a.lleen den kelder heeft 
gebruikt voor barging van winterprovisies, 
zooals aardappelen enz.; 

da.t hij meent recht op ontheffing te hebben; 
Overwege,nde, dat a.rtikel 63, § 2, bepaalt 

da.t, indien eene woning, al is zij gedurende het 
geheele jaar gemeubeld geweest, niet meer dan 
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tien dagen is bewoond, aan den belastmgplich· 
tige op zijne aangifte teruggaaf wordt verleend 
van de belasting naar de eerste dr1e grond
slagen; 

dat § 4 van dat artikel voorschrijft dat de 
aangiften volgens § 2 moeten worden ingediend 
uiterlijk binnen zes weken na afloop van het 
belastingjaar; 

dat uit het verband van deze bepalingen volgt 

dat onder belastingjaar in deze paragraaf 
genoemd, moet worden verstaan het belasting
jaar waarin de belasting is betaald; 

dat toch :uet aannemelijk is dat de wet het 
recht in § 2 toegekend in § 4 weder zi:m ont
nemen; 

dat dit echter het noodwendig gevolg zou 
zijn van het voorschrift van § 4 in alle gevallen 
waarin de aanslag geschiedt na afloop van het 
jaar waarvoor • de belastmg verschuldigd is . 
inclien onder den termijn van zes weken na 
afloop van het belastingjaar verstaan moet 
worden zes weken na afloop van het bela,sting
jaar waarvoor de belasting verschuldigd is ; 

dat het toch onmogelijk is aangifte te doen 
tot teruggave i,an belasting waarvan de be
taling niet is voorafgegaan ; 

dat waar verschil van interpretatie mogelijk 
is, aan die interpretatie de voorkeur behoort 
te worden gegeven die de uitvoering van ver
schillende met elkaar in verband staande be
palingen in alle gevallen waarborgt boven 
eene, die althans in sommige gevallcn onoplos
baren strijd tusschen deze bepaiingen zou in 
het leven roepen ; 

dat de appellant mitsdien geacht moet wor
den aan het- voorschrift van artikel 63, § 4, 
te hebben voldaan, aangezien de aangifte tot 
teruggaaf is ingediend binnen zes weken na al
loop van het jaar waarin de aanslagen zijn 
geschied; 

Overwegende wijders, dat vaststaat, dat de 
appellant van het tot woning ingerichte per
ceel wijk A, n°. 68, te • Ur.~um, den kelder in 
gebruik heeft gehad tot berging van huishou
delijke artikelen, maar het perceel overigens 
niet heeft bewoond ; 

dat het gebruik van een kelder tot berging 
van huishoudelijke a rtikelen geen daad van 
bewoning is en de · directeur mitsdien ten on
rechte de gevraagde ontheffing heeft geweigerd ; 

Gezien de wet tot regeling van de personeele 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van de bestreden uitspraak 

a.an den apppellant over de jaren 1911 tot en 
met 1918 ontheffi.ng te verleenen van perso-

neele belasting naar den eersten en derden 
grondslag wegens het perceel wijk A. n°. 68, 
te Ursum, ten bedrage van £ 107.38 in hoofd
som en opcenten ; 

Onze Mm1ster van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden ge zonden asn d n Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De 111inister van Financien, 
Ondergeteekende kan zich met de gronden 

waarop geadviseerd wordt de gevraagde ont
heffi.ng ook over de belastingjaren 1911 tot 
en met 1917 te verleenen, niet vereenigen. 
, Volgens artikel 63, § 2, der wet op de perso
neele belastmg wordt, indien eene woning, al 
is zij gedurende het geheele jaar gemeubeld 
geweest, niet meer dan tien dagen is bewoond, 
aan den bdastingplichtige op zijne aangifte 
teruggaaf verleend van de belasting naar de 
eerste drie grondslagen mits, volgens § 4 van 
dat art1kel, de ·aangifte worde· ingediend bin
n!ln zes weken na afloop ,an het belastingjaar. 

De Raad van State meent dat uit het ver
band van deze bepalingen volgt dat onder 
belastingjaar in § 4 moet worden verstaan het 
belastingjaar waarin de belasting is betaald. 
Deze meening vindt hare verklaring in over
wegingen die in het kort hierop mierkomen, 
dat het niet aannemelijk is, dat de wet het 
recht in § 2 toegekend, in § 4 weder ontneemt 
voor de gevallen waarin de aanslag eerst tot 
stand komt na afloop van het jaa,r waarover 
de belasting verschuldigd is, en dat de wet 
dat inderdaad zou doen, indien onder belasting
jaar moest worden verstaan het jaar waarover 
de belasting verschuldigd is, vermits ,,het 
toch onmogelijk is aangifte te doen tot terug
gave van belasting waarvan de betaling niet 
is voorafgegaan." 

Naar aanleiding hiervan moet de onderge
teekende zich veroorloven het volgende op 
te merken. 

De aangifte waarvan in § 2 wordt gesproken, 
bee~ tot natuurlijken inhoud het feit waaraan 
de wet de aanspraak op teruggaaf van belasting 
als rechtsgevolg verbindt, het feit namelijk, 
dat een woning niet meer dan tien dagen van 
het jaar bewoond js geweest. Van dit feit 
nu kan in ieder geval binnen zes weken na afloop 
van. het jaar aangifte worden gedaan, onver
schillig of de belasting reeds is betaald, onver
schillig zelfs of reeds e~n aanslag is vastgesteld. 

Het is waar, dat beta.sting die niet beta.aid is , 
ook niet kan worden teruggegeven, maar de 
beteekenis hiervan gaat naar de letter der 
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wet niet verder clan dat de be chikkmg op een 
tijdig gedane aangifte, waarvan de inhoud als 
juist is aangenomen, zal moeten worden op
geschort zoolang met, na vaststelling van den 
aanslag, de belasting betaald is. Letterlijke 
naleving: der wet is echter niet noodzakelijk, 
uangezien het resultaat van betaling en terug- 1 
gaaf op eenvoudiger wijze wordt bere1kt, wan
neer de bela-sting. zonder betaling, op den aan
slag wordt afgeschreven. 

De ondergeteekende kan mitsdien niet toe
geven, dat de wet een eerst toegekend recht 
voor sommige gevallen weder ontneemt, bij
aldien in § 4 onder belastingjaar het jaar moet 
worden verstaan, waarover de belasting ,er- · 
schuldigd is. Doch al ware het anders, dan 
nog zou hij met de gevolgtrekking kunnen 
aanvaarden, dat het woord ,,belastingjaar" in 
§ 4, waar het zonder eenlge uadere aanduiding 
wordt gebezigd, iets anders beteekent dan het 
jaar waarover de belasting verschuldigd is ; 
hii zou clan slechts kunnen concludeeren tot 
een fout in de wet . 

Wat betreft de aanslagen over de jaren 1911 
tot en met 1917, heeft appellant de aangifte 
niet ingediend binnen den bij art1kel 63, § 4, 
gestelden termijn, zoodat hij wat die jaren 
aangaat, niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard. • 

Daar echter de aanslagen ornr de jaren 1911 
tot en met 1917 eerst zijn tot stand gekomen, 
nadat de respectievelijke belastingjaren r~eds 
lang waren verstreken, en appellant ctienten
gevolge in de meenlng heeft verkeerd, dat 
hij niet zou worden aangeslagen, meent onder
geteekende dat hier aanwezig is een geval 
van onwillig verzuim als bedoeld in bovenver
meld artikel 76. Hij geeft Uwe Majesteit clan 
ook eerbiedig in overweging van de bij dat 
artikel voorbehouden bevoegdheid gebruik te 
maken en den appellant over de jaren 1911 tot 
en met 1917 eene kwijtschelding te verleenen 
ten bedrage van f 91.38 in hoofdsom en op
centen. 

Waar de aangifte voor het jaar 1918 tijdig 
werd ingediend en naar ondergeteekende's 
meening overigens aanspraak op teruggaaf 
bestaat. kan aan appellant over dat jaar een 
teruggaaf worden verleend· ten bedrage van 
f 18.- in hoofclsom en opcenten. 

Het moge Uwe Majesteit behagen het Oin 
bovenstaanden zin opgemaakt nieuw ontwerp
besluit te bekrachtigen. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

21 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 8sten De
cember 1917 (Staatsbl.ad -n°. 687), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van clen 25sten 

eptcmber 1919 (Staatsbl.ad n°. 585), tot 
uitvoering van artikel 8 der Kieswet. 
s. 33. 

W1J WILHEL)IINA, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen iinister van 
Binnenlandsche Zaken, van 18 December 1919, 
n°. 14257, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 J an~ari 1920, n°. 24; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden )1inister ,an 17 Januari 1920, n°. 783, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. Ons besluit van 8 December 1917 

(Staatsbl.ad n°. 687). gewijzigd bij Ons besluit 
van 25 September 1919 (Staatsbl.ad n° 585), 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

a. De eerste volzin van het tweede lid van 
artikel 1 wordt gelezen : 

,, In de tweede kolom van de lijst worden de 
namen, in de derde kolom de voornamen der 
kiezers vermeld, met <lien v'erstande, dat voor 
gehuwde vrouwen of weduwen als naam ·geldt 
de naam van den echtgenoot of overleden echt
genoot gevolgd door haren ge boortenaam, en 
tusschenvoeging van het woord ,,geboren" of 
eene afkorting van <lit woord, en dat in de derde 
kolom worden vermeld hare eigen voornamen". 

b. Tusschen het tweede en het derde lid 
van artikel 1 wordt ingevoegd een nieuw lid , 
luidende: 

,,In afwijking van het- bepaalde in het tweede 
lid, kan de naam der gehuwde vrouw worden 
vermeld onmiddellijk onder <lien van haren 
echtgenoot". , 

c. Artikel 4 wordt gelezen : 
,,Het uittreksel uit de kiezerslijst, bedoeld 

in artikel 63 der Kieswet, bevat het volgnum
mer, de namen en voornamen der kiezers, de 
dagteekening hunner geboorte en de woonplaats 
in de gemeente. In de eerste kolom wordt 
v66r elk volgnummer eene voldoende ruimte 
opengelaten voor het stellen van de paraphen 
overeenkomstig artikel 75 oer wet". 

d. In artikel 5 vervallen de woorden ,,of 
afdrukken". 

20. Dit besluit treedt in werki.ig met in
gang van den tweeden <lag na dien der dag
teekening van het Staatsbl.ad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

. I 
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is belast met de uitvoering van dit besluit, 1 sententie mag worden ten mtvoer gelegd, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst gevangenisstraf, mi litaire gevangemsstraf, m i
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan litaire detentie of hechtenis van acht maanden 
den Raad van State. of meer hebben te ondergaan, worden zoo 

's-Gravenhage den 2l sten Januari 1920. . spoeclig mogelijk naar Nederland opgezondf'n , 
WILHEL:.\HNA. ten einde daar te lande hun straf te ondergaan. 

De Minister van Binnenlandsche. Zaken, G1tat de straf gepaard met ontzegging van 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK- 1 het recht om bij de gewapende m:i.cht of a ls 

· ( Uityeg. 2 Febr. 1920.) militair geemployeerde te clienen, dan heeft. 
I ook wanneer de stra.ftijd minder clan acht 

22 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
1
. maanden bedraagt, zoodanige opzending plaats. 

het besluit van 18 Februari 1887 (Neder- De Gouverneu r-Generaal is bevoegd om in 
landsch Staatsblad n°. 36, lndisch Staats- bijzondere gevallen van de in de beide eerste 
blad n°. 102), zooals dit luidt ingevolge leden van dit artikel gestelde regels af te wijken. 
de besluiten van 9 April 1903, n°. 66 Heeft geen opzending plaats, clan worden 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 98, lndisch de ~evangenisstraf en de milita1re gl;'vangenis
Staatsblad no. 251) en 24 Augustus 1917, straf als gevangenisstraf, de militaire detentie 
n°. 46 (Nederlandsch Staatsblad n°. ii68, en de hechtenis als . hechtenis ondergaan in 
lndisch Staatsblad 1918, n°. 13). betref- eene der daarvoor bestemde inrichtingen in 
fende de toepassing van de Crimineele Yederlandsch-lndie. 
Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water Onze l\'linisters van Kolonien, van Marine 
in Nederland.~ch-lnd·ie. S. 34. en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 

WrJ WILHELl\II~A, ENZ. aangaat, belast met de uitvoering van·. wt 
Op de voordracht van ()nze Ministers van besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge

Kolonien, van Marine en van Justitie van 10 pluatst en waarvun afschrift zal worden ge• 
December 1919, lste en lOde afdeeling," n°. 2, zonden aan den R aad van State. 
10 December 1919, afdeeling B lste bureau, 's-Gravenhage, den 22sten Januari 1920. 
n°. 68, 11 December 1919, 2de afdeeling A, 
no. 817 ; 

Den Raad viin State gehoord (advies van 
30 December 1919, n°. 25; 

Gezien het nader rapport van Onie Ministers 
van K olonien, van :Marine a . i. en van Justitie 
d.d 6 J anuari 1920, lste afdeeling 11°. 96, van 
12 Januari 1920, afdeeling B (lste bureau) 
n°. 56 en van 20 Januari 1920, 2de afdeeling 
A, no. 860 .; 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
Het eerste lid van artikel 1 van het Konink

lijk besluit van 18 Februari 1887 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 36, lndisch Staatsblad n°. 102) , 
zooals clit luidt inge,·olge de Koninklijke be
sluiten van 9 April 1903, n°. 66 (Nederlandsch I 
Staatsblad n°. 98, lndi-~ch Staatsblad n°. 251) 
en 24 Augustus 1917, n°.46 (]Yederlanasch Staats
blad n°. 568, lndisch Staatsblad 1918, n°. 13), 
wordt gelezen : ! 

Europeesche schepelingen en andere aan de 
de f:rimineele Wetgeving voor het Krijgs,olk I 
te W ater onderworpen personen niet tusschen 
de keerkringen geboren en opgevoed,die1nge- 1 

volge vonnis van een zeekrijgsraad in Neder
landsch-lndie of bij eene in hooger beroep van 
zoodamg vonnis gewezen sententie van het 
Hoog Militair Gerechtshof van Nederlµndsch- , 
lndie, op den <lag, waarop <lit vonnis of deze 

WILHELMINA. 

De j)finister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De Minister van Marine a. i., . 

H. A. VAN !JSSELSTEIJN. 

De Minister van J~1stitie, HEE~ISKERK. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1920.) 

22 Janauri 1920. · BESLUIT, tot wijziging van 
het besluit van 22 ' Maart 1915 (Staat8blad 
n°. 160, Gouvernementsblad n°. 33) tot wt
voering ,oor de Kolonie Suriname van 
de wet van 18 April 1885 (Staatsblad n°. 
98, Gouvernementsblad n°. 21) betreffende 
toepass ing van de Crimineele Wetgeving 
voor het Krijgsvolk te Water in de Kolo
nien en Overzeesche bezittingen van het 
Rijk. ' . 35. 

iVrJ WILHEL~IIN A, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Mirusters van 
Kolonien, van Marine en van Justitie van 10 
December 1.919, lste en lOde afdeeling, n°. 2, 
10 December 1919, afdeeling B, lste bureau, 
n°. 68, 11 December 1919, 2de afdeeling A, 
n°. 817; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 December 1919, n°. 25); 
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Gezien bet nader rapport van Onze Ministers 
van Kolonien, ,an Marine a . i. en van Justitie 
dd. 6 Januan 1920, l ste afdeeling, n°. 96, van 
12 Januari 1920, afdeeling B (lste bureau) , 
n°. 56, en van 20 Januari 1920, 2de afdeeling 
A, n°. 860; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa]en: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel l van Ons besluit 

van 22 Maart 1915 (Staatsblad n°. 160, Gouver
,nementsblad n°. 33) wordt gclezen als volgt : 

,.(1) EuropeMche schepelingen en andere 
aan de Crimineele Wetgeving voor bet Krijgs
volk te Water onderworpen personen, niet 
tusscben de keerkringen geboren en opgevoed, 
die ingevolge vonnis van een zeekrijgsraad in 

urinam e op den dag, waarop dit vonnis mag 
worden ten uitvoer gelegd, gevangenisstraf, 
militaire gevangenisstraf, militaire detentie of 
hecbtenis van acht maanden of meer -bebben 
te ondergaan, worden zoo ·spoedig mogelijk 
naar Nederland opgezonden ten einde daar te 
lande bun straf te ondergaan. Gaat de straf 
gepaard met ontzegging van bet recbt om bij 
de gewapende macbt of als militair geemploy
eerde te dienen, dan beeft, ook wanneer de. 
straftijd minder clan acbt maanden beclraagt, 
zoodanige opzending plaats. De Gouverneur 
is bevoegd om in bijzondere gevallen van het 
vorenstaande af te wijken. Heeft geen op
zending plaats clan worden de gevangenisstraf 
en de militaire gevangenisstraf als gevangenis
straf, de militaire aetentie en de becbtenis als 
hechtenis ondergaan in eene der daarvoor 
bestemde inricbtingen in de Kolonia Suriname. 

Onze Minister van Kolonien. van Marine en 
van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem aan
gaat, belast met de uitvoering van dtt besluit 
dat in het Staat.qblad geplaatst en waarvan 
afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

's-Gravenbage, den 22sten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonii!n, DE GRAAFF. 
De .Minister van Marine a. i., 

H. A. VAN !JSSELSTEIJN. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 10 Febr. 1920.) 

22 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
bet besluit van 22 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 161, Publicatieblad n°. 30), tot uitvoe
ring voor de Kolonie Oura~ao van de wet 

van 18 April 1885 (Staa t.sblad n°. 98, Pu
bluatieblad 1886, n°. 2), betreffende toe
·passing van de Crimineele Wetgeving voor 
bet Krijgsvolk te Water in de Kolonien 
en Overzeesche bezittingen van bet Rijk. 
s. 36. 

Wu WILHEL1IINA, E~z. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Kolonien, van Marine en van Justitie, van 10 
December 19Hl, lste en l0de afdeeling, n°. 2, 
10 December 1919, afdeeling B, l ste bureau, 
n°. 68, 11 December 1919, 2de afdeeling A , 
no. 817; _ 

Den Raad van State geboord (advies van 
30 December 1919, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Kolonien, van Marine a. 1., en van Justitie, 
dd. 6 Januari 1920, lste afdeeling, n°. 96, van 
12 Januari 1920, afdeeling B (lste bureau), 
n°. 56, en van 20 Januari 1920, 2de afdeeling A, 
no. 860; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 1 van Ons besluit 

van 22 Maart 1915 (Staatsblad n°. 161, Publi
catieblad n°. 30), wordt gelezen als volgt: 

,,(1) Europeesche scbepelingen en andere 
aan de Crimineele Wetgeving voor het Krijgs
volk te Water onderworpen , personen niet 
tusschen de keerlrringen geboren en opgevoed, 
die ingevolge vonnis van een ze~krijgsraad in 
Gura~ao op den dag, waarop dit vonnis mag 
worden ten uitvoer gelegd gevangenisstraf, 
militaire gevangenisstraf, militaire detentie of 
becbtenis van acbt maanden of meer hebben 
te ondergaan, worden zoo spoedig mogelijk 
naar Nederland opgezonden ten einde daar te 
lande bun straf te ondergaan. 

Gaat de straf gepaard met ontzegging van 
het recht om bij de gewapende macht of als 
militair geemployeerde te dienen, clan heeft, 
ook wanneer de straftijd minder clan acht 
maanden bedraagt, zoodanige opzending plaats. 
De Gouverneur is 

0

bevoegd van het vorenstaan
de af te wijken. Heeft geen opzending plaats 
clan worden de gevangenisstraf en de militaire 
gevangenisstraf als gevangenisstraf, de militaire 
detentie en de hechtenis als becbtenis ondergaan 
in een der daarvoor bestemde inrichtingen in 
de Kolonie Gura~ao. 

Onze Ministers van Kolonien, van Marine 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad geplaatst en waar 
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van afschrift aan den Raad van State gezonden 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 22sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
De· Minister van Marine a. i., 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. 
De Minister van Justiti~, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1920.) 

23 Januari 1920. BES L1'IT, tot vaststelling 
van regelen ten aanzien van de bezoldiging 
van burgerlijke Rijksambtenaren. S. 37. 

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

Binnenlandsche Zaken, Tijdelijk Voorzitter van 
de11 Raad van Ministers, van 19 December 
_1919, La. A. Kabinet; · 

Gelet op artikel 63 der Grondwet; 
Den Ra.ad van State gehoord (advies van 

30 December 1919, n°. 20); 
Gezien het nader rapport van OnzenMinister 

voornoemd van 22 Januari 1920, La. A. Ka
binet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, met 
het oog op de heerschende duurte, ten aanzien 
van de bezoldigip.g van burgerlijke Rijksamb
tenaren nieuwe regelen vast te stellen en tevens 
eenige wijziging te brengen, voor zooveel zulks 
noodig is gebleken, in de verhouding der sala· 
rissen onderling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :
Gerekend met ingang van 1 Januari 1920 

te bepalen als volgt : 
Art. 1. 1. De bezoldiging van de burgerlijke 

Rijksambtenaren, behalve van hen wier bezol
diging elders, bij de wet_ of bij algemeenen 
maatregel van bestuur, wordt geregeld, wordt, 
met inachtneming van de hierna volgende 
regels, vastgesteld op de bedragen, in de bij
lagen A, B en C voor ieder ambt aangegeven. 

Het gezamenlijk bedrag der bezoldiging 
wordt, zoo noodig, tot een tiental van guldens 
naar boven afgerond. · 

2. Voor elk jaar dat een ambtenaar, die 18 
jaar of ouder, <loch beneden den 21-jarigen 
leeftijd is, worden de in de bijlagen A en B 
genoemde aanvangswedden met 50 gulden 
verminderd. Een gedeelte van een jaar wordt, 
ten aanzien van deze vermindering, br>schouwd 
als een geheel jaar. 

3. Metingang.van den eersten <lag der maand, 
waarin de 21-jarige leeftijd wordt .bereikt, 
treedt de ambtenaar in het genot van de a.an 
zijn ambt verbonden aanvangswedde. Dienst-

tijd, welke voor <lien <lag is vervuld, telt niet 
mede voor de periodieke verhoogingen. 

4. Wij behouden Ons· voor te bepalen, dat 
voor met name t ~ noemen ambten; de aan
vangsbezoldiging alsmede de periodieke ver
hoogingen worden verminderd, indien in ver
band met den arbeidstijd daartoe termen 
aanwezig zijn. Deze salarisregeling zal niet 
lager mbgen zijn dan die, welke bij eene thans 
bestaande in uitzicht mocht zijn gesteld. 

5. Een besluit als bedoeld in het vorige lid 
wordt genon:ien · op voordra.cht van Onzen 
Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad 
van Ministers,- Onzen· Minister van Financien 
gehoord. -

6. Ten aanzien van ambten, in bijlage A 
in het bijzonder hiervoor aangewezen, zal het 
Hoofd van , het betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur eene lagere bezoldiging 
kunnen vaststellen wegens minderen omvang 
van het ambt, wegens waarneming daarvan 
t.e zamen met een antler of wegens toelaat
bare bijverdiensten daaruit voortvloeiende. 

7. Voor zoover een ambtenaar in de maand, 
waarin zijne benoeming ingaat, den 18-jarigen 
leeftijd nog niet bereikt, stelt het Gezag; dat 
hem benoemt, de wedde vast op een bedrag, 
lager dan de aanvangswedde, dat in verband 
met den jeugdiger{ leeftijd en de te stellen 
eischen geacht kan worden behoorlijk te zijn. 
Indien in het besluit van benoeming geen <lag 
van ingang is vermeld, treedt, voor de toepas 
sing van <lit lid, daarvoor in de plaats de dag
teekening van het besluit. · 

8. Voor zciover in bijlage C voor de bezoldi
ging eene minimum- en maximum-wedde of we! 
alleen eene maximum-wedde is aangegeven, 
stellen Wij, Iil.et inachtneming van de zooeven 
bedoelde minima en maxima, voor de aan die 
ambten te verbinden wedde nader regels vast. 

2. 1. De bezoldiging, bedoeld in de bijlagen 
A en B, voor zoover noodig verminderd over
eenkomstig het bepaalde bij artikel 1, tweede 
lid, wordt, behoudens de in <lit besluit gemaakte 
beperkingen, met inbegrip van de in artikel 
19 bedoeld3 toelagen, v.o6r de gemeenten of 
onderdeelen van gemeenten, in de als bijlage 
D aan <lit besluit gehe~hte lijst gerangschikt 
in de 2de en 3de klasse, onderscheidenlijk 
verminderd met 4 en 8 ten honderd. · De be
zoldiging op deze wijze verminderd, · wordt 
steeds tot een tiental van guldens naar boven 
afgerond. 

2. Aftrek van kost en inwoning heeft plaats 
van de voile wedde ; het overblijvende bedrag 
wordt, zoo noodig, verminderd naar gelang 
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van de klasse· op de wijze als bij het eerste kan, bij verplaatsing van dezen voor korten 
lid van <lit artikel bepaald. I tijd tot het volvoeren van eene bijzond_ere 

3. Indien de wedde niet overeenstemt met I opdracht bepalen, dat ten aanzien van zijne 
een bedrag, voorkomende 'in de schaal van · bezoldiging hetzelfde plaats vindt . 
bezoldiging, mag zij, bij overplaatsing van den 6. 1. Voor het genot van kost en inwoning 
ambtenaar in denzelfden rang of dezelfde II wordt, voor zoover b(j dit besluit niet anders 
klasse naar eene gemeente of onderdeel eener is bepaald, ten aanzien van de ambten genoemd 
gemeente van eene andere klasse, nimmer in de bijlagen A en B, op de bezoldiging een 
overtreffen het hoogste der tientallen, welke aftrek toegepast : 

·gelegen zijn tusschen het :naast lagere en het ' bij eene aanvangswedde van minder dan 
naast hoogere bedrag in die schaal van bezol- 1600,' van f 600 per jaar; 
diging voor de gemeente of liet onderdeel eener bij eene aanvangswedde van 1600 tot 
gemeente van laatstbedoelde klasse. 2200, van 750 per jaar ; 

4. Zoolang het in het vorig lid becloelde bij' eene aanvangswedde van 2200 tot 
geval zich voordoet, wordt bij eene tweede f 2800, van f 900 per jaar; 
en volgende verplaatsing bij de vaststelli.ng bij eene aanvangswedde van 2800 tot 
der wedde tot maatstaf genomen de wedde, f 3400, van f 1200 per jaar ; 
welke v66r de eerste verplaatsing werd genoten. . bij eene aanvangswedde van f 3400 tot 

5. De verhooging van de wedde tot het naast f 4000, van f 1500 per jaar ; 
hoogere bedrag in de schaal van bezoldiging bij eene aanva-ngswedde van f 4000 of hooger; 
gaat, in geval van . toepassing van het derde van f 1800 per jaar. 
en vierde lid, in op denzelfden dag, waarop zij 2. Voor het genot van waning wordt, ten 
zonder verplaatsing zou zijn ingegaan. aanzien van de ambten als bedoeld in het eerste 

3. 1. Wij behouden Ons voor ten aanzien lid, op de bezoldiging met inbegrip van de in 
van bepaalde ambten, met afwijking van het artikel 19 bedoelde toelagen, een aftrek toege
bepaalde in het vorig artikel, eene bijzondere past van 15 ten honderd. Heeft de inwoning 
regeling te treffen. ten doe! de bewaring van het gebouw of van 

2. Een besluit als bedoeld in het vorige lid hetgeen daarin voor 's Rijks dienst aanwezig 
wordt genomen op voordracht van Onzen is, dan bedraagt de aftrek 10 ten honderd. 
Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad Indien de ambtenaar aantoont, dat de huur
van Ministers, Onzen Minister van Financien waarde der woning bepaald naar artikel 10 
gehoord. der wet op de personeele belasting 1896 minder 

3. lndien ·het in het eerste lid bedoelde bedraagt dan de aftrek, wordt deze op het 
besluit afwijkt van het advies der Salariscom- bedrag van die huurwaarde gesteld. 
missie voor Burgerlijke Rijksambtenaren, inge- · 3. Voor het genot van vuur en licht, zonder 
roepen overeenkomstig het bepaalde bij artikel genot van kost en inwoning, wordt op den voet 
24 van <lit besluit, wordt het met redenen als voren een aftrek toegepast van 3 ten honderd 
omkleed gelijktijdig met het advies in het tot een maximum van f 100. 
Staatsb/,ad geplaatst. 4. Voor dienstkleeding, geheel of ten deele 

4. 1. Voor de toepassing ~an het bepaalde van Rijkswege verstrekt, wordt afgetrokken 
in artikel 2 wordt als standplaats aangemerkt de waarde, welke die verstrekking voor den 
de gemeente of het onderdeel eener gemeente, ambtenaar kan geacht warden te hebben. 
waar de ambtenaar zijne werkzaamheden moet Onze Minister, Hoofd van het betrokken De
verrichten, of we! de gemeente of het onderdee1 partement van Algemeen Bestuur, stelt dat 
eener gemeente van zijn dienstkring, hem als bedrag naar den hierboven bedoelden maat
standplaats door het bevoegde Gezag aange- staf vast en zendt van zijne beschikking afschrift 
wezen. aan de Algemeene Rekenkamer. 

2. Inge.vat bijzondere omstand,.igheden af- If. Voor zoover andere dan de bovengenoem-
wijking van ·het vorige lid wenschelijk maken, de voordeelen warden genoten, alsmede wanneer 
kan den. ambtenaar eene andere gem.ente of deze voordeelen warden genoten in ambten in 

. onderdeel hiervan als standplaats warden aan- bijlage C genoemd, kan Onze Minister, Hoofd 
gewezen. van het betrokken Departement van Algemeen 

5. 1. In geval van detacheering naar elders, Bestuur, voor aftrek een bepaald bedrag of 
blijft de bezoldiging vastgesteld op het bedrag, een percentage vaststellen. Het bepaalde in 
dat geldt voor de standplaats. het vorige lid vindt hierbij overeenkomstige 

2. Het Gezag, dat den ambtenaar benoemt, toepassing. 
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6. Onverminderd het bepaalde bij artikel 2, verhooging de ambtenaar buitengewone be
eerste en tweede lid, worden, bij toepassing kwaamheid, geschiktheid en dienstijver be
van meer dan een aftrek ingevolge dit artikel, toont, kan het Gezag, dat tot toekenning van 
eerst de vaste bedragen afgetrokken en daarna periodieke verhoogingen bevoegd 1s, bepalen, 
van het komende verschil het percentsgewijze dat een of meer periodieke verhoogingen als 
te berekenen bedrag, bij welke berekening nog worden toegekend. 
bedoeld verschil als grondslag client. In<lien 10. De toekenning van de periodieke ver
aftrek client plaats te vinden met meer dan hoogingen geschiedt door Onzen Minister, 
een p e rcentage, wordt het a£ te trekken bedrag Hoofd van hoet betrokken D eparte m ent van 

berekend naar de som van de percenten. Algemeen Bestuur, tenzjj door Ons anders is 
7. Na den Jaatsten aftrek wordt het ver- of wordt bepaald. 

kregen verschil tot een tiental van guldens 11. 1. De tijd, gedurende welken kra chtens 
naar boven afgerond. Wf\ttelijk voorschrift verlof wordt genoten ter 

7. Het genot der bezoldiging vangt aan met vervulling van militairen dienstplicht , komt 
den dag, waarop de benoeming ingaat. Bijal - van rechtswege in aanmerking als dien~ttijd, 
dien in het besluit van benoeming geen datum geldig voor de toekenning van periodieke 
van ingang -is vermeld, vangt het genot der verhooging. 
bezoldiging aan met den <lag, waarop het ambt 2. Als diensttiju, in den zin van bet vorige 
wordt aanvaard. lid, blijft buiten aanmerking de t ijd, buiten 

8. 1. De wedden van de ambtenaren, ge- bezwaar van 's Rijks schatkist met verlof 
noemd in de bijlagen A en B, worden bij be- doorgebracht, indien bet verlof !anger dan een 
kwaamheid, geschiktheid en dienstijver perio- jaar achtereenvolgens geduurd heeft of ver
diek verhoogd op de wijze als daarbij is aange• leend is op een door den ambtenaar gedaan 
geven, naar gelang van den diensttijd in den verzoek in zijn persoonlijk belang, alsook de 
rang of de klasse, voor zoover de in de bijlage tijd gedurende welken de ambtenaar in zijne 
B genoemde ambtenaren betreft met bijbereke- betrekking is gesC'horst, voor zoover het Gezag, 
ning van diensttijd, als in deze bijlage is aan- dat tot de BP-horsing bevoegd is, ~ulks heeft 
gegeven. bepaald. 

2. Bij overgang in hetzelfde dienstvak naar 3. Wij behouden Ons nochtans voor om in 
eene betrekking, die gerangschikt is in dezelfde gevallen, waarin een verlof voor !anger dan een 
schaal van bezoldiging, wordt de in de verlaten jaar achtereenvolgens in 's Rijks belang ver
betrekking geldende diensttijd geacht ook te leend wordt, te bepalen, dat de tijd van dat 
gelden voor de toekenning van de bezoldiging verlof als diensttijd in aanmerking zal komen. 
en de periodieke verhoogingen in de nieuwe 1. Bij de toepassing van de voorafgaande 
betrekking. Wij behouden Ons voor op dezelf- leden van dit artikel vindt artikel 13 overeen
de wijze te handelen of te doen handelen bij komstige toepassing. 
overgang in hetzelfde dienstvak naar eene 12. 1. Diensttijd a.Is tijdelijk ambtenaar, 
betrekking d ie gerangschikt is in eene schaal krachtens aanstellin~ door het bevoegd Gezag 
van bezoldiging met . eene lagere aanvangs- en onmiddellijk gevolgd door vasten dienst in 
wedde of uitzicht gevende op lager eindsalaris. dezelfde betrekking en in denzelfden rang of 

3. Wij behouden Ons voor ten aanzien van dezelfde klasse, komt voor de periodieke ver
bepaalde betrekkingen te handelen of te doen hooging in aanmerking. 
handelen, also£ zij tot hetzelfde dienstvak De artikelen 1, derde lid, en 13 vinden daarbij 
behoorden. overeenkolJ'stige toepas~ing. 

4. Een besluit, als bedoeld in het vorige lid, 2. Indien tusschen den tijdelijken dienst en 
wordt genomen op voordracht van Onzen den vasten dienst een kort tijdsverloop is gele
Minister, Tijdelijk Voorz1tter van den Raad gen, kan het Gezag, dat den ambtenaar be
van Ministers, Onzen i'\finister van Financien noemt, bepalen, dat de tijdelijke dienst mede 
gehoord. in aanmerking komt voor de periodieke ver-

9. 1. Voor het geval, dat een of meer ver- hooging. 
hoogingen wegens gebrek aan bekwaamheid, 3. Wij behouden Ons voor in bijzondere ge
geschiktheid of dienstijver onthouden worden, vallen of ten aanzien van bepaalde groepen 
zullen verdere periodieke verhoogingen zoo- v.an ambtenaren te bepalen, dat de tijdelijke 
veel later worden toegekend, als de laatste diensttijd, krachtens aanstelling, niet of slech ts 
onthouding heeft geduurd. ten deele in aanmerking zal komen, alsmede 

2. Indien na onthouding van periodieke I om voor het in aanmerking komen van tijde-

1920. 3 
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•lijken dienst, bij overgang in vasten dienst in I het eerste lid de aanvangswedde wordt bereikt 
eene andere dan de onmiddellijk te voren in v66r den in het derde lid van artikel 1 bedoel
tijdelijken dienst bekleede betrekking, regelen den dag, telt de cliensttijd vervuld na het be
te stellen, welke afwijken van dien, voor- f reiken dier aanvangswedde mede voor de 
komende in het eerste lid van dit artikel. periodieke ,erhoogingen. Artikel 13 vindt 

4. Een besluit als bedoeld in het vorige lid, daarbij overeenkomstige toepassing. 
wordt genomen op voordracht van Onzen 16. 1. Bij benoeming tot eenig ambt kan de 
Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad wedde, met· inachtneming van de bedragen 
van Ministers, Onzen Minister van Financien in de schaal van bezolcliging vermeld, worden 
gehoord. bepaald op een bedrag hooger dan de aanvangs-

13. 1. De voor periodieke verhooging gestelde wedde van den rang of de klasse, waarin de 
tijdvakken vangen aan met den eersten dag benoeming geschledt,.en kan mede, geheel of 
T'an de maa.nd, waarin de benoeming ingaat. ten deele, worden afgezien van vennindering 

2. Bijaldien in een besluit van benoeming naar artikel 1, tweede lid, met inachtneming 
geen datum van ingang is vermeld, treedt bij echter ook in clit geval van de bedragen daar 
de toepassing van het vorige lid daarvoor in vermeld. Tevens kan, ten behoeve van de 
de plaats de dag waarop het ambt wordt aan- toekenning der ,erdere periodi!)ke verhoogin
vaard. I gen, een bepaalcle diensttijd worden toege-

3. Op deze~e w:ijze wordt gehandeld ten kend. lndien geen diensttijd wordt toegekend, 
aanzien van de vermindering bedoeld in artikel vinden het tweede, derde en vierde lid van 
1, tweede lid. artikel 15 overeenkomstige toepassing, terwijl, 

14. De dagteekening van ingang eener bevor- I in geval van toekenning van bepaalden dienst
dering tot hoogeren rang of hoogere klasse in tijd, artikel 13 overeenkomstige toepa.ssing 
hetzelfde dienstvak kan worden gesteld op vindt. 
een tijdstip, voorafgaande aan de dagteekening I 2. lndien de benoeming tevens eene bevor
van het besluit dier bevordering, indien de dering bij hetzelfde dienstvak is, wordt ten 
voor de bevordering benoodigde gelden bij I minste de wedde toegekend, die onmiddellijk 
eene oorspronkelijke begrootingswet zijn be· gelegen is boven het bedrag, gerekend naar 
schikbaar gesteld en deze wet wordt afgekondigd dezelfde klasse van gemeenten, la.atstelijk (in 
in den loop van bet jaar, waarvoor de hegrooting den lageren rang of de lagere klasse) genoten 
moet dienen. ..an wedde en toelage als bedoeld in artikel 

15. 1. Behalve de voorgeschreven perio- 19. Indien toelage wordt genoten zoowel in 
dieke verhoogingen kunnen door het Gezag, den verlaten als in den nieuwen rang of de 
dat den ambtenaar benoemt, hehoudens de nieuwe klasse, worclt uitsluitend rekening ge• 
grens van de voor den rang of de klasse va.stge- houden met de wedde. 
stelde maximumwedde, een of meer in de schaal 3. Wij hehouden Ons voor te bepalen, da~ 
van hezoldiging genoemde verhoogingen bui- in een dienstvak de overgang tot een anderen 
tengewoon worden toegekend weg~ns buiten- , rang of eene anclere klasse al clan niet als eene 
gewonen ijver, geschi1.-theid en hekwaamheid, I hevordering hehoort te worden aangemerkt. 
indien de voor de toekenning henoodigde gelden 4. Een hesluit, a.ls bedoeld in . het vorige 
op de Staatshegr!)oting in bet bijzonder voor lid wordt genomen op voordracbt van Onzen 
den ambtenaar beschlkbaar gesteld worden.

1 

Minister, Tijdelijk Voorzitter van den Raad van 
Op dezelfde wijze kan afwijking plaats vinden Ministers, Onzen Minister van Financien ge
van bet bepaalde bij artikel 1, tweede, derde boord. 
en zevende lid. 17. 1. lndien de wedde niet overeenstemt 

2. De aldus verboogde wedde wordt voor de 
toekenning van de verdere periodieke verboo
gingen hescbouwd als te zijn verkregen door 
regelmatige periodieke verhooging na den 
da.arvoor gevorderden diensttijd. Artikel 13 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

3. Onder periodieke verhoogingen, bedoeld 
in het 2de lid, zijn mede hegrepen de verhoo
gingen, die de wedde ondergaat ingevolge het 
2de lid van artikel 1. 

4. lndien tengevolge van de toepassing van 

met een hedrag, voorkomende in de schaal 
I van hezoldiging, wordt zij verhoogd tot bet 

naast hoogere hedrag in die schaal na een op 
den voet van het volgende lid herekend tijds
verloop, hetwelk aanvangt met den eersten 
dag van de maand, waarin die wedde is inge
gaan. De aldus verhoogde wedde wordt voor 

I 
de verdere periodieke verhoogingen heschouwd , 
als te zijn verkregen door regelmatige perio
dieke verhooging na den daarvoor gevorderden , 
diensttijd. Deze hepaling is niet van toepa.s-
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sing op de wedde verminderd overeenkomstig 3. Zij wordt toegekend door het Gezag, dat 
het bepaalde in artikel 1, tweede lid. den ambtenaar benoemt. 

2. Het tijdsverloop, bedoeld in het vorige I 4. Wij behouden Ons voor te regi-len de 
lid, wordt berekend door het getal maanden, toekenning van toelagen aan ambtenaren bij 
dat is vastgesteld voor den trap van verhooging de Tweede-Kamer der Staten-Generaal, wegens 
tusschen welks aanvang en einde de wedde is de bijzondere omstandigheden, waaronder zij 
gelegen, te vermenigvuldigen met eene gewone hunne werkzaamheden verrichten. 
breuk, waarvan de teller aanwijst het bedrag, 20. Boven en behalve de wedde naar de 
waarmede de wedde. blijfu beneden het naast regelen van <lit besluit toe te kennen, genieten 

hoogere bedrag in de schaal van bezoldiging, de ambtenaren, bij wijze van tijdelijke toelage, 
en de noemer het verschil tusschen het naast een bedrag van f 50 's jaars voor ieder hunner 
lagere en het naast hoogere bedrag in die wettige of wettelijk erkende kinderen beneden 
schaal. den leeftijd van 18 jaar, die zij op den l sten 

3. Gedeelten van eene maand, grooter clan Januari van het jaar boven de twee zoodanige 
eene halve maand, worden als eene geheele kinderen bezitten, met dien verstande: 
maand gerekend en gedeelten, gelijk aan of 1°. dat de toelage slechts genoten wordt 
kleiner clan eene halve maand, worden verwaar- door hen, wier wedde of, indien zij meer dan 
loosd. e··ne betrekking in 's Rijks l.ienst bekleeden, 

4. Onder de wedde, als bedoeld in het eerste de som wier wedden, een en• antler ben,kend 
lid, zijn mede begrepen de in artikel 19 genoemde voor eene gemeente der l ste klasse, op <lien 
toelagen. datum of, bij latere indienst.treding, op den 

5. Het derde en vijfcle lid van artikel 2 datum der indiensttreding, lager is dan f 5000 
vinden overeenkomstige toepassing, zoolang 's jaars en slechts tot zoodanig bedrag, dat de 
het in pet eerste lid bedoelde geval zich voor- wedde of de som c;ler wedden ·en de toelage te 
doet, bij : zamen dat bedrag niet te boven gaan ; 

a. wijziging der bezolcliging in denzelfden 2°. dat in geval beide ouaers eene burgerlijke 
rang of clezelfde klasse, onafhankelijk van het Rijksbetrekking bekleeden, voor de toepassing 
toekennen ener buitengewone verhooging of van deze bepaling uitsluitend rekening wordt 
van standplaatsaanwijzing ; gehouden met de wedde en toelage of het totaal 

b. het toekennen of het verlies van het aan wedden en toelage van den hoogst bezol-
genot van kost en inwoning. digden ouder ; 

18. 1. Wij behouden Ons voor aan bepaalde 3°. dat voor de toekenning der toelage niet 
ambtenaren, hetzij bij eerste aanstelling, hetzij in aanmerking komen de betrekkingen, welke 
door latere· buitengwoone persoonlijke verhoo- als een nevenbetrekking zijn te beschouwen. 
gingen, eene hoogere wedde toe te kennen Onderwijzers, die krachtens de wet op het 
clan het maximum van de schaal, waarin ge- Lager Onderwijs kindertoelage genieten, zijn van 
noemde ambtenaar is gerangschikt, voor zoover de toelage, in dit artikel bedoeld, uitgesloten. 
het benoodigde bedrag in het bijzonder voor 21. 1. Het is den ambtenaren in hun ambt 
dat doe! op de Staatsbegrooting wordt beschik- verboden, anders clan met goedvinden van het 
baar gesteld. bevoegd Gezag, vergoedingen, belooningen of 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt uit- giften van derden te vorcleren, te verzoeken 
sluitend voor ambtenaren, die eene betrekking of aan te nemen. 
bekleeden, waarvoor bijzondere persoonlijke 2. Door Ons kan eene billijke, persoonlijke 
eigenschappen worden vereischt. vergoeding worden verleend aan den ambte-

19. 1. Wij behouden Ons voor te regelen de naar, die en zoolang hij door dit verbod nevens 
toekenning van toelagen aan ambtenaren, aan de toekenning van wedde naar de regelen van 
wie zoodanige eischen gesteld worden, dat dit besluit, nadeel zou ondervinden. 
hunne positie en taak een bijzonder karakter 22. 1. De bepalingen van <lit besluit zijn 
dragen, hetwelk hen onderscheidt van de ove- niet van toepassing op tijdelijke ambtenaren. 
rige in denzelfden rang of dezelfde klasse 2. Wij behouden Ons voor regelen vast te 
werkzame personen in hun dienstkring. stellen omtrent toekenning van bezoldiging of 

2. De toelage wordt bepaald op ten hoogste vergoeding voor de tijdelijke waarneming door 
20 ten honderd van de genoten wedde en be- een ambtenaar van eene andere betrekking
draagt voor de gemeenten of onderdeelen van Thans te dezer zake bestaande regelingen blij
gemeenten van de . le klasse tien gulden of ven van kracht, zoolang zij niet door andere 
een veelvoud van tien gulden. 1 zijn vervangen. 

3* 
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2 3. I. Voor het uitbrengen van adviezen, 
de salarisregeling betreffende, is er eene Salaris
commissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren, 
welke haren zetel heeft te 's-Gravenhage. 

2. De leden der Commissie worden door Ons 
benoemd en ontslagen. 

3. Een van hen wordt door Ons als voorzitter 
en een als ondervoorzitter aangewezen. 

4. Door Ons worden aan de Commissie een 
lste en een 2de secretaris toegevoegd. 

24. I. De Commissie wordt gehoord over : 
a. het brengen van wijzigingen in de salaris

regelingen van burgerlijke Rijk.sa.mbtenaren ; 
b. de va,;tstelling der bezoldiging van nieuw 

in te stellen ambten of van ambten, die voor 
dien niet bezoldigd werden ; 

c. het treffen van regelingen, als bedoeld in 
het vierde lid van artikel l, het eerste lid van 
artikel 3 en het derde lid van artikel 8 ; 

d. de aanwijzing van standplaatsen, als be
doeld in het tweede lid van artikel 4 ; 

e. de indeeling in klassen van de clesbetref
fende kantoren. 

2. De Commissie geeft voorts jaar!ijks in de 
maand Maart advies inzake het aanbrengen 
van wijziging in de als bijlage D aan dit besluit 
gehechte lijst. 

3. Zij is voorts bevoegd ter zake van de sala
rieering van burgerlijke rijksambtenaren voor
stellen te doen. 

25. 1. De benoeming van leden geschiedt 
voor den tijd van vier jaar. 

2. De aftredenden zijn terstond herbenoem
baar. 

3. De eerste aftreding heeft plaats op 1 
Januari 1922. 

4. Degene, die buiten den voor a~reding 
bestemden tijd tot lid is benoemd, treedt gelijk
tijdig met de andere leden af. 

26. I. Bij ontstentenis of afwezigheid war
den de voorzitter en de ondervoorzitter, wat 
de leiding . der vergadering betreft, vervangen 
door het in achtereenvolgende dienstjaren 
oudste lid. 

2. Bij gelijken diensttijd geschiedt de rang
regeling naar de rangschikk:ing der benoemings
besluiten of, hebben benoemingen plaats gehad 
bij hetzelfde besluit, naar de rangschikk:ing 
der benoemden in dat besluit. 

3. Bij ontstentenis of afwezigheid van den 
lste-secretaris wordt deze vervangen door den 
2de-secretaris of door een door den voorzitter 
aan te wijzen lid. 

27. 1. Tot het verrichten van hare werk
zaamheden kan de Commissie zich verdeelen 
in afdeelingen. 

2. Het verrichten van bepaalde werkzaam· 
heden kan de Commissie opdragen aan een of 
meer leden uit haar midden. 

28. De Commissie stelt een reglement van 
orde voor hare werkzaamheden vast en brengt 
dit ter kennis van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

29. 1. Aan de leden wordt een vacatiegeld 
toegekend ten bedrage van acht gulden voor 
iedere door hen bijgewoonde vergadering, met 
dien verstande dat meerdere op denzelfden 
dag gehouden vergaderingen als eene vergade
ring warden aange m erkt, en voor de bepaalde 
werkzaamhedeu, als bedoeld in artikel 27. 
tweede lid, mits deze werkzaamheden ten 
minste 5 uur hebben in beslag genomen, van 
acht gulden daags en anders de helft. 

2. De bureelkosten worden den l ste secre
taris vergoed op door Ons te bepalen wijze. 

Overgangsbepalingen. 

30. l. De bezoldiging van de op 1 Januari 
1920 in dienst zijnde ambtenaren, wordt, met 
ingang van dien datum, vastgesteld naar den 
diensttijd, welke op dien datum is v~rkregen 
onder de op 31 December 1919 van kracht 
zijnde regeling, met verwaarloozing van ge
deelten van eeri maand. Diensttijd, vervuld 
v66r het bereiken van den 18-jarigen leeftijd, 
komt hierbij niet in aanmerking. 

2. Ingeval een ambtenaar met ingang van 
1 Januari 1920 of van een vroegeren datum 
is benoemd of bevordercl tot hoogeren rang of 
hoogere klasse in hetzelfde dienstvak of wel 
overgegaan is in eene tot een antler dienstvak 
behoore~de betrekk:ing, welke ingevolge de 
nieuwe salarisregeling gerangschikt is in eene 
hoogere schaal van bezoldiging, wordt, indien 
hij door toepassing van het derde lid van dit 
artikel op 1 Januari 1920 in den hoogeren rang 
of de boogere klasse een meerderen diensttijd 
verkrijgt clan volgens het eerste lid van dit 
artikel, de diensttijd berekend volgens het 
bepaalde in het volgende lid. 

3. De wedde van een in het vorige lid be
doelden ambtenaar wordt, met ingang van 
1 J anuari 1920, vastgesteld naar een diensttijd 
welken hij door de benoeming, de bevordering 
of den overgang in een antler dienstvak op 
den datum van ingang daarvan zou hebben 
verkregen, indien de op 1 Januari 1920 in wer
king tredende salarisregeling reeds had gegolden 
op den dag, voorafgaande aan dien van ingang 
van benoeming, . bevordering of overgang in 
een antler dienstvak v66r of op 1 Januari 1920, 
vermeerderd met den werkelijk in den hoogeren 
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rang of de hoogere klasse doorgebrachten 31 . Indien het bedrag, dat over het jaar 1919 
diensttijd. is genoten aan wedde en toelage, ook die v66r 

Als cliensttijd in de onderscheidene rangen I de dagteekening van het Bezoldigingsbesluit 
of klassen komt mecle in aanmerking de daarin Burgerlijke Rijksambtenaren 1918 (Staats
verkregen diensttijd door: blad n°. 541) toegekend, hooger is clan het 

a. buitengewone of vervroegcle periodieke I bedrag cler nieuwe weclde, vermeerderd met 
verhoogingen ; toelage en eventueel toe te kennen kinclerbij-

b. eerste benoeming bij het dienstvak · op slag, wordt dat meerdere boven de nieuwe weclcle 
eene hoogere dan de aanvangswedde ; genoten, in den vorm van eene toelage, voor 

c. toepassing van artikel 12 van het Bezol- zoolang en voor zooverre eerstbedoeld bedrag 
cligingsbesluit Bnrgerlijke Rijksambtenaren hooger is clan laatstbedoelcl bedrag. 
1918 (Staatsblad n°. 541), zooals dit sedert is 32. l. De volgens dP. vorenstaande overgangs-
gewijzigd en aangevulcl; bepalingen berekendecliensttijd, welkegeldtvoor 

d. toepassing van het achtste lid van artikel de vaststelling van de bezoldiging op 1 J anuari 
33 van het Bezolcligingsbesluit Burgerlijke 1920, worclt verminderd met het aantal voile 
Rijksambtenaren 1918 (Staatsblad n°. 541); maanden, clat een ambtena-ar op dien datum 

e toepassmg van het tweede lid van artikel jonger is dan 21 jaar. 
8 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks- 2. Indien tengevolge van de in het eerste 
ambtenaren 1918 (Staatsblad n°. 541) of krach- lid bedoelde ·vermindering een negatief aantal 
tens een op grond van het derde lid van dat maanden wordt verkregen, wordt de ambtenaar 
artik<i! genomen besluit. voor de berekening van de wedde, welke te 

Bij de bepaling van den diensttijd in elken rekenen van 1 Januari 1920 wordt toegekencl, 
rang of elke klasse verkregen, worden gedeelten geacht op dezen datum te zijn aangesteld op 
van eene maand verwaarloosd. een leeftijd van 21 jaar, verminderd met het 

4. Indien een ambtenaar, die met ingang van laatst genoemde aantal maanden, en heeft 
l J anuari 1920 of van een vroegeren datum deze berekening plaats op den voet van artikel 
benoemd of bevorderd is tot hoogeren rang of l ,_ tweede en zevende lid. 
hoogere klasse bij hetzelfde dienstvak, op den 33. 1. De volgens de vorenstaande over
datum van ingang van die benoeming ol bevor.. gangsbepalingen op l J ariuari 1920 berekende 
dering nag niet den trap van verhooging in wedde kan voor een ambtenaar, wien eene 
den lageren rang of de lagere klasse had buitengewone perioclieke verhooging is toege
bereikt, welke onmiclclellijk gelegen is beneclen kencl of toegedacht met ingang van 1 J a.nuo.ri 
de aanvangswedde van den hoogeren rang of 1920 of een lateren r'latum, worden verhoogd 
cl 3 hoogere -klasse, worclt hij geacht in den !age- op de wijze als blijkens eene voor buitengewone 
ren rang of de lagere klssae een werkelijken verhooging op de Staatsbegrooting voor het 
cliensttijcl te hebben vervuld, welke wercl ver- dienstjaar 1920 in het bijzoncler beschikbaar 
eischt om volgens de op den clag voorafgaande gestelclen post is becloeld. 
aan clien van ingang va-n de benoeming of 2. Indien de door toepassing van het vorige 
bevorclenng gelclencle salarisregeling becloelclen lid berekencle bezoldiging overeenstemt met 
trap van verhooging te bereiken. een beclrag, voorkomencle in de schaal van 

5. Wij behouclen Ons voor, ten aanzien van bezoldiging, wordt die bezoldiging voor de 
de bepalingen van den cliensttijd, waarnaar verclere verhoogingen beschouwd alq te zijn 
de nieuwe weclcle moet warden berekencl, verkregen door regelmatige periodieke ver
eene bijzondere regeling te treffen, inclien, hooging na den daarvoor gevorderden clienst
h~tzij in bijzonclere gevallen, hetzij ten opzichte tijd. 
van bepaalde groepen van ambtenaren, op 3. Indien de in het vorige lid bedoelde over• 
billijkheidsgronden van het in de vorige leden eenstemming niet bestaat, vindt artikel 17 
van dit artikel bepaalde behoort te warden overeenkomstige toepassing. 
afgeweken. 34. 1. De herziening cler jaarwedden, welke 

6. Een besluit, a.ls becloelcl in het vorige lid op groncl van cleze overgangsbepalingen behoort 
van clit artikel, worclt genomen op voorclracht plaats te vinclen, geschieclt door het Gezag, 
van Onzen Minister, Tijdelijk Voorzitter van bevoegcl tot toekenning van perioclieke ver
clen Raad van Ministers, Onzen Minister van hoogingen. 
Financien gehoorcl. 2. Inclien de voorwaarclen, welke voor het 

7. De tijcl van stilstancl van periodieke ver- I toekennen van perioclieke verhoogingen zijn 
hooging komt in n indering van den diensttijd . I gestelcl, niet zijn vervuld,kan dat Gezag bepalen, 



1920 23 JAN UAR I. 38 

dat de hel'ziening niet, of ten· deele niet zal 
plaats vinden. 

3. De termijnen voor de periodieke verhoo
gingen. beginnen alsdan te loopen vanaf den 
datum, met ingang waarvan de herziening 
alsnog mocht plaats vinden, met <lien verstande 
dat de a,rtikelen 9, tweede lid en 13 overeen• 
komstige toepassing vinden. 

Slotbepalingen. 

35. 1. Alie in andere besluiten voorkomende 
bepalingen, welke : 

a. ondPrwerpen betrefien, die in <lit besluit 
zijn geregeld, behoudens ht'>t bepaalde in artilrel 
22, tweede lid ; 

b. regelen vaststellen omtrent periodieke 
verhooging tot hoogeren rang of hoogere kla£se; 

zijn afgeschaft. 
De regelingen, welke zijn voortgevloeid uit 

de bepalingen van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1918 (Staatsbl.ad 
n". 541), zooals dat later is gewijzigd en aan
gevuld, blijven van kracht, zoolang zij niet 
door andere zijn vervangen. 

2. De thans geldende bepalingen ten aanzien 
van stilstand van wedde, al dan niet gepaard 
met dien van periodieke verhooging bij afwe
zigheid of bij schorsing, blijven, behoudens 
het bepaalde in artikel 11, van kracht zoolang 
geen algemeene regeling op dat punt is tot 
stand gekomen. 

36. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 
op de v66r 1 Juli 1918 benoemde bewaarders 
van de hypotheken, het kadaster de scheeps
bewijzen, zoolang zij aan hun tegenwoordig 
kantoor in functie blijven, slechts van toepas
sing voor zoover zij, overeenkomstig artikel 
2 der wet .van 17 Juni 1918 (Staatsbl.ad n°. 387) 
hebben te kennen gegeven, dat zij voor de rege
ling hunner bezoldiging wenschen gelijk gesteld 
te worden met de na den 30 Juni 1918 te benoe
men bewaarders; in dat geval zijn de bepalin
gen van dit besluit, met uitzondering van de 
overgangsbepalingen, op hen van toepassing, 
hun salaris op 1 Januari 1920 wordt berekend 
naar den diensttijd op dien datum, met 
verwaarloozing van gedeelten van een 
maand. 

2. Voor de bewaarders, die tevens ontvan
ger der registratie en domeinen zijn, geldt het 
vorige lid ook ten opzichte van hunne betrek
lring als ontvanger. 

37. In de derde afdeeling van het Reglement 
n°. IV op de organisatie en den dicnst der 
deurwaarders en verdere rechtsbedienden, vast
gesteld bij het Koninklijk besluit van 14 Sep-

tember 1838 (Staatsblad n°. 36) en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 29 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 446), wordt voor art. 26 -een 
nieuw artikel 25a ingevoegd, luidende : 

,,De jaarwedden van de regterlijke beambten 
worden geregeld op de wijze als is aangegeven 
in het BezoldigingsbesluitBurgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staalshl.ad n~. 37)." 

3>1. 1. Ambtenaren, voor wie de korting 
wegens eigen pensioen en de bijdrage voor 
weduwe- en weezenpensioen naar de bepalingen 
der Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 
over het jaar 1920 t ezamen meer bedragen 
dan zeven ten honderd van hun pensioens• 
grondslag, of, indien de pensioensgrondslag 
f 3000 te boven gaat, dan zeven ten honderd 
van f 3000, ontvangen eene vergoeding ten 
beloope van het verschil. 

2. Ambtenaren, op wie de Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890 niet van toepassing is, 
met uitzondering van die bedoeld in het vierde 
lid, ontvangen eene vergoeding tot een bedrag 
gelijk aan dat van hunne bijdrage voor ei~en 
pensioen. 

3. Ten aanzien van de ambtenaren van wie 
over het jaar 1920 in totaal wegens korting 
en bijdrage als in het eerste lid bedoel.d minder 
wordt gevorderd dan de in dat lid omschreven 
zeven ten honderd, vindt, ten beloope van 
het verschil, aftrek op hunne bezoldiging 
plaats. 

4. Een aftrek van zeven ten honderd, als 
in het eerste lid bedoeld, vindt plaats op de 
bezoldiging van hen, die voor zichzelf of 
voor hunne weduwe en hunne weezen vallen 
onder de bepalingen der Loodspensioenwet 
1905. 

39. Voor gevallen, waarin dit besluit niet 
of niet naar billijkheid voorziet, wordt door 
Ons eene bijzondere regeling getroffen op voor
dracht van Onzen Minister, Tijdelijk Voorzit
ter van den Raad van Ministers, Onzen Minister 
van Financien gehoord. 

40. Wij behouden Ons voor om, bij vermin
dering van de heerschende duurte, door wijzl

. ging van ait besluit, eene daarmede evenredige 
algemeene salarisvermindering te doen plaatE 
vinden, behoudens handhaving van de wedden,, 
die eenmaal zijn toegekend. 

41. Onze Besluiten van 3 September 1918 
(Staatsbl.ad n°. 541), van 31 December 1918 
(Staatsbl.ad n°. 840) en van 9 October 1919 
(Staatsblad n°. 598) zijn vervallen, behoudens 
het bepaalde bij artikel 35, eerste lid, tweede 
zinsnede, van dit besluit. 

42. Dit besluit kan worden aangehaald als 
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,,Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte- 1 
naren 1920", met vermelding van het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is ge· 
plaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den· 23sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen/,andsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Minister8, 

CH. Ruys DE BEERENBROUCK. 

( Uitqeq. 28 J an. 1920.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 J a
nuari 1920 (Staatsblad n°. 37). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnanlandsche Zaken, 

,ijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

BIJLAGE A. 

Bezoldiging met periodieke verhooging, , voor 
zoover deze niet is geregeld in bijlage B. 

SCHAAL 1. 
f 1100- f 1300, 2 jaar. 

2 jaarlijksche v;erhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

Aspirant-klerk. 
Rijkspostspaarbank. 

SCHAAL 2. 
f 1300-f 1500, 3 jaar. 

jaarlijksche verhooging van f 100 en daarna 
2 van f 50. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Vaste knecht. *) 
Assistent-bode of boute-feu. 
Assistent-bode (valt onder de bepaling van 

artikel 1, zesde lid). 
Knecht-portier. 

Justitie. 
· Rechterlijke macht. 

Knecht of portier. 
M ilitair rechterlij ke macht. 

Knecht of portier. 
Gentrale Raad van beroep en Raden van 

Knecht. 
beroep (0.). 

*) De vaste knecht bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, alleen werkzaam tijdens 
de bijeenkomsten der Kamer, valt onder de 
bepaling van artikel 1, zesde lid. 

Binnenlandsche Zaken. 
Gentraal bureau voor de statistiek. 

Vaste knecht. 
K rankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 

Arbeider in algemeenen dienst Ille klasse, 
w.o.: 

Bediende. 
Kolenrijder. 
Waschknecht . 
Hulpstoker. 
Arbeider in de wasscherij. 
Arbeider in de keuken. 
Loopknecht. 
Huisknecht. 

Salariscommissie voor burgerlijke 
Rijksambtenaren. · 

Vaste knecht. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Bediende Ile klasse. 
Hulpmachinist. 
Bediende in de apotheek van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Loopknecht bij de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Waschknecht aan de klinieken der Rijksuni

versiteit te Utrecht. 
Tremmer aan de klinieken cler Rijksuniversi

teit te Utrecht. 
Hulpportier aan de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Transportbediencle bij de klinieken der Rijks-

universiteit te Utrecht. . 
Loopknecht bij de psychiatrisch-neurologische 

kliniek te Utrecht. 
Hulpportier aan de psychiatrisch-neurologische 
kliniek te Utrecht. 
Transportbediende bij de psychiatrisch-neuro

logische kliniek te Utrecht. 
Huisknecht aan de psychiatrisch-neurologische 

kliniek te Utrecht. 
Rijksmuseum. 

Werkman. 
Koninklijke academie van wetenschappen. 

Bediende. 
Financien. 

Agentschap van het Ministerie van Financii!n, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld. 
Vaste knecht . 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Vaste knecht. 

Pensioenraden. 
Vaste knecht. 
Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke amb

tenaren. 
Vaste knecht. 

Oorlog. 
Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 

Bediende. 
Bureau van den chef van den generalen staf. 
Vaste knecht. 

Bureau van den hoofdintendant. 
Vaste knecht. 
Bureau van den directeur der militaire verken-

ningen. 
Vaste knecht. 
Bureau van den inspecteur van den geneeskun· 

digen dienst der /,andmacht. 
Vaste knecht. 
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Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. f 
Brugwachter te Geldermalsen. 

Raad van toezicht op de spoo wegdiensten. 
Vaste knecht. · 

Rijkspostspaarban,. 
Vaste knecht. 
Nachtwaker. 
Staatsbedrijf der posterijen, tele,grafie en telefonie. 
Vaste knecht bij het Hoofdbebtuur. 
Werkman IIe klasse (waaro der magazijn • 

werkman). 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Octrooiraad en Bureau voor de industrieelen 
. eigendo1n. 

Va.ste knecht of portier 
Arbeid. 

Rijksverzekeringsba l: . 
K antoorknecht. 
Dienst der werkloosheidsverzeker ng en arbeids

bemiddeling. 
Vaste knecht. 

Oentrale Gezondheidsraad. 
Vaste knecht I 

Rijkskweeksclwol voor vroedvrouwen. 
Knecht. · I 

SCHAAL 3. 

f 1300-/ 1600, 4 j~ar. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 

en daama 2 van f 50. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en IKabinet der 

Koningin. 
Magazijnbediende bij het bureau Materieel der 
afdeeling Comptabiliteit en Ver ificatie aan 

het Departement van Financ/eil. 
Lichtdrukker bij het Departemlt van Marine. 

Justitie. 
Gevangenissen en Rijkswerkinric ingen t1c, Hoorn 

en te Leiden. 
Beambte voor huishoudelijke iensten. 

Rijkswerkinrichtingen ,, Ve nhuizen" . 
Beambte voor huishoudelijke tensten. 

Rijksopvoedingsgestichten or jongens. 
Beambte voor huishoudelijke iensten. 

Binnenlandsche Za~en. 
K rankzinnigenwezen en krankzin~igengestichten. 

Arbeider in algemeenen die St IIe klasse, 
w.o.: 

Bijkok. 
Stoker. 
Hulpverpleger-buitenwerker. 
Schoenmaker-hulpverpleger. 
Kleermaker-hulpverpleger. 
Barbier. 
Hulpverpleger. 
Arbeider (machinegebouw). 
Tuinarbeider. 
IIe Landbouwknecht. 
Bediende-werkman. 
Magazijn bediende. 

Onderwijs, Kunsten en We nschappen. 
Rijksuniversiteiten en technisc~ lwogesclwol. 

Arbeider in den kruidtuin: l 
Polikliniek- en operatiebediende m de klinieken 

d~ llijksWllwreitcit te Utrer 

Laboratoriumbediende in de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. · 

Telefonist bij de klinieken der Rijksuniversiteit 
te Utrecht. 

Tuinarbeider bij de klinieken der Rijksuniver
siteit te Utrecht. 

Magazijnknecht bij de psychiatrisch-neurolo
gische kliniek te Utrecht. 

Laboratoriumbediende in de psychiatrisch
neurologische kliniek te Utrecht. 

Telefonist bij de psychiatrisch-neurologische 
kliniek te Utrecht. / 

Oorlog. / 
Topografische inrichting. 

Graveur lVe klasse. 
Drukker IVe klasse. 
Photograaf lVe klasse. 
Steenslijper. 
K aartenplakker. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Arbeider bij de zee- en havenwerken te Oude 
Hoeve. 

Landsgebouwen. 
Opperman. 
Staatsbedrijf der posterijen, tele,grafie en tele/oni.e. 
Werkman le klasse (waaronder le magazijn• 

werkman). 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Rijksinstituut voor bioiogisch visscherijonderzoek. 
Becliende. 
Rijksinstituut voor hydrografi.sch visscherijonder

zoek. 
Bediende. 

Scheepvaartinspectie. 
Knecht op een motorboot. 
Voorlichtingsdienst ten belweve van den rubber

handel en de rubbernijverheid. 
Bediende. 

Korps geleiders van ontplofbare stof!en. 
Geleider. 

Arbeid. 
Oentraal laboratorium ten belweve van het Starits

toezicht op de V olksgezondheid. 
Ile bediende. 

SCHAAL 4. 
f 1400-f 1700, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 50. 
Departementen van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin. 

Bode. 
Justitie. 

Bode. 
Rechterlijke macht. 

Militair rechterlijke macht. 
.Bode. 
Oentrale Raad van beroep en Raden van beroep ( 0.) 
Bode, tevens knecht. 
Bode. 

Binnenlandsche Zaken. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Bode. 
Krankzinnigen,oezen en krankzinnigengestichten. 
Portier. 



41 23 JAN UAR I. 1920 

Salariscommissie voor burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

Bode. 
Ond!lrwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Portier. 
Dagportier aan de klinieken der Rijksuniversi

teit te Utrecht. 
Nacht;l)Ortier aan de klinieken der Rijksuniver

site1t te Utrecht. 
Portier aan de psychiatrisch-neurologische 

kliniek te Utrecht. 
Dagportier aan de psychiatri, ch-neurlogische 

kliniek te Utrecht. 
Nachtportier aan de psychiatrisch-neurolo

gische kliniek te Utrecht. 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de 
provincien. 

Portier. 
Assistent-concierge. 
Zaalwachter. 
Bediende. 
Bode. 

Koninklijke bibliotheek. 
Portier. 
Portier-bediende. 
Bediende. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 
Assistent. 

Museum H. W. Mesdag. 
Assistent. 

Rijksmuseum. 
Opzichter. 

Rijksae,ademie van beeulende kunsten. 
Assistent-concierge. 

Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers. 
Assistent. 

Rijksschool voor kunstnijverheid. 
Bediende. 

Bode. 
Onderwijsgebouwen. 

Marine. 
Rijks kustverlichting. 

Ille Lichtwachter aan boord van een lichtschip 

Financien. 
Agentschap van het Ministerie van Financien, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld 
Bode. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Bode. 
Portier. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Knecht op een domeinvaartuig. 
Portier. 

V isscherijpolitie op de Zeeuwsche stroomen. 
Knecht of matroos. 

Pensioenraden. 
Bode. 

W eduwen- en weezenfonds voor burgerlij ke 
ambtenaren. 

Bode. 

Oorlog. 
Bureau van den inspecteur der infanterie. 

Bode bij een militair bureau . 

Bureau van den inspecteur van den geneeskun
digen dienst der landmac1u. 

Bode. 
Bode-stoker. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Portier. 
Gentrale magazijnen van militaire kleeding en 

uitrusting 
Portier. 
Bode. 

Bode. 
Topografische inrichting. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Portier. 

Bureau van den chef van den genera/en staf. 
Bode. 

Bode. 
Bureau van den hoofdintendant. 

Bureau van den directeur der militaire verken-

Bode. 
ningen. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Sluiswachter te : 
Maarssen (Vechtsluis), · 
Utrecht (Vleutensche wetering), 
Molenwijksluis (Dr.), 
Breukelen (Oost), 
Veenhuizerkanaal, 
Molkwerum, 
Schoterzijl, 
Maarssen (Proostwetering), 
Breukelen (West), 
Va.assen, 
Apeldoorn, 
Heerde, 
Hattem, 
Afwateringskanaal Zuid-Willemsvaart, 
Zijpe (N.-H.), ,,, 
's-Hertogenbosch (Dieze). 

Sluisknecht te : 
Maarssen, 
Haastrecht, 
Markkanaal, 
Nigtevecht, 
Sluis 20 Zuid-Willemsvaart, 
Sint Andries, 
Staphorstersluis, 
Werkendam, 
Spieringsluis, 
Helsluis, 
Ottersluis, 
Rozenburg, 
Arkelsche Dam, 
Crevecoeur, 
Dieren. 

Brugwachter te : 
Akkrum (Polsloot), 
Wellebrug (Fr.), 
Follegabrug, 
V eenhuizerkanaal, 
Wapenveld, 
Epe, 
Apeldoorn I, 
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Apeldoorn II, 
Beekbergen, 
Loenen a.an de Vecht, 
Eerbeek, 
Laag Soeren, 
Spa.nkeren, 
Leeuwarden, 
Drentsche Hoofdvaart, behalve de afzonderlijk 

genoemden, 
Kaapbrug (Dr.), 
Arnemuiden, 
Akkrum (Meinesloot), 
J elteslootbrug, 
~~!erboor (N.-H.), 

aar (Wipbrug, Hoornsche vaart), 
Westgraftdijk, 

Brugknecht, behalve te Spijkenisse. 
Pontknecht. 

Dekknecht. 

Bediende. 
Geologische dienst. 

Bode. 
Landsgebouwen. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Bode. 

Bode. 
Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Bode bij het Hoofdbestuur. 
Portier. 
Magazijnbediende aan het magazijn van post

zegels. 
Zuiderzeewerken. 

Dekknecht. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen en groeven. 

Bode. 

Stoker. 
Matroos. 

Bode. 

Visscherij-inspectie. 

Raad voor de scheepvaart. 
..... 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

Bode. 

Bode. 

Portier. 
Bode. 

eigendom. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Rijksverzekeringsbank. 

Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids• 

Bode. 
bemiddeling. 

Bode. 
Gentrale gezondheidsraad. 

Quarantaine- en ontsmettingsdienst. 
Beambte a.an de Poortershaven (Naaldwijk), 

te Vlissingen of te IJmuiden. 
Rij_kskweeksch.-Olen voor vroedvrouwen. 

Portier. 
.Kolonien. 

Koloniaal etablissement. 
Bode. 

SCHAAL 5. 
f 1200-f 1800, 10 jaar. _ 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 
daarna 8 van f 50. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Vrouwelijke bediende in de broodkamer van 
het academisch ziekenhuis te Leiden. 

Koninklijke academie van wetenschappen. 
Beambte. 

Waterstaat. 
Rij kswaterstaat. 

Arbeider bij de wegen. 
Arbeider biJ de kanalen. 
Arbeider bij de zee- en havenwerken te Schok

land (tijdelijk havenmeester). 

Staatsbedrij f der posterijen, telegrafie en telefonie. 

Telefonist Ile klasse bij den localen dienst. 

Staatsvisschershavenbedrij f. 
Leerling-afslager. 

SCHAAL 6. 
f 1400-f 1800, 6 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 
daarna 4 van f 50. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Binder bij de Algemeene Rekenkamer. 
Magazijn~d.iende bij het Departement van 

Financien, niet afzonderlijk genoemd. 
Magazijnbediende-binder bij het Departement 

van Financien. 

Justitie. 
Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen le Hoorn 

en te Leiden. 
Smid-stoker. 1 

Binnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 

Arbeider in algemeenen dienst le klasse 2, 

w.o.: 
Kleermaker. 
Schoenmaker. 
Schilder. 
W·armoezier. 
Metselaar. 
Timmerman. 
Smid-stoker. 
Kok. 
Bankwerker. 
Loodgieter. 
Tuinman. 
Matrassenmaker. 
Machinedrijver. 
Smid-koperslager. 
le Landbouwknecht. 

1 Tenzij a.ls niet-vakman opgenomen onder 
de ,.beambten voor huishoudelijke diensten" 
in schaal 3 . 

2 Wanneer deze beambten werken met ver
pleegden a.ls hulpkrachten, behooren zij in 
schaal 10 : f 1500-f 2000. 
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Motorknecht. 
le bediende in de wasscherij te Woensel. 
le Bediende in het magazijn. 
Parkwachter. 
Electricien. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappe i:.. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Bediende le klasse. 
Kasknecht in den kruidtuin. 
Knecht in den kruidtuin. 
Stoker. 
Bediende-bankwerker. 
Smid-bankwerker. 
Stoker-bankwerker. 
Monteur-stoker. 
Timmerman. 
Schilder. 
Matrassenmaker. 
Tuinman. 
Desinfecteur. 
Machinebankwerker in de klinieken der Rijks

universiteit te Utrecht. 
Machine-bankwerker bij de psychiatrisch-neu

rologische kliniek te Utrecht. 

Algemeen Rijksarchief. en Rijksarchieven in de 
provincii!n. 

Stoker. 
Binder, bode-binder inbegrepen. 

Koninklij ke bibliotheek. 
Machinist-stoker. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 
Hoofdassistent. 

Rijksmuseum. 
Onderconcierge. 
Behanger. 
Timmerman. 
Metselaar-leidekker. 
Schilder-glazenmaker. 
Tuinman-stoker. 
Stoker. 
Tuinman. 

Marine. 
Loodswezen. 

He Matroos aan boord 
transportvaartuig. 

Roeier He klasse .. 
Matroos-kok. 
Matroos. 
Hulpstoker. 

van een stoomloods-

Betonning. 
Matroos aan boord van een betonningsvaartuig. 

Rijks kustverlichting. 
Matroos aan boord van een motorgastrans-

portvaartuig. 
Licht wachter He categorie. 
Bediende bij het proefstation. 
H e Matroos aan boord van een stoomgas

transportvaartuig. 
IIe Lichtwachter aan boord van een lichtschip. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Kommies Ille klasse. 
Hulpkommies. 
Komm1es te water He klasse. 
Dc-urwaarder in een district Ille klasse. 

Re,gi8tratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Meetarbeider. 

Bestuur der ,,isscherijen op deZeeuwsche stroomen. 
Bediende bij het bacteriologisch onderzoek. 

Visscherijpolitie op de Zeeuwsc/ie stroomen. 
Stoker. 

Oorlog. 
Oadettenschool. 

Geemployeerde bij het physisch kabinet. 

N ormaal schietschool. 
Beheerder van het materieel, tevens schrijver, 

Topografische ini·ichtinq. 
Archiefbediende. 

Waterstaat. 
Rijkswater-•taat. 

Havenknecht. 
Sluiswachter te : 
Drentsche Hoofdvaart, 
Dieren, 
Asperen, 
Spieringsluis, 
Helsluis, 
Ottersluis, 
Rozenburg, 
Vechterweerd, 
Vilsteren, 
Sluis 20 Zuid-Willemsvaart. 
Sluisknecht te : 
Nieuwezijlen, 
Sluizen 0-19 Zuid-Willemsvaart, 
Katerveer, 
Engelen, 
.Zwartsluis (Grootesluis), 
Andel, 
Kanaal van Terneuzen, 
K anaal door Walcheren, 
Kanaal door Zuid-Beveland, 
Noordhollandsch kanaal, 
Nieuwesluis, 
Mallegatsluis, 
Gouwesluis (tevens brugknecht), 
Zee burg, 
l)trecht, 
Vreeswijk, 
Gorinchem, 
Vianen, 
Hellevoetsluis, 
Schellingwoude, 
lJmuiden, 
Wilhelminakanaal. 

Brugwachter te : 
Galgenkamps brug, 
Veenhoops brug, 
Norgerbrug, 
Witterbrug, 
Gekanaliseerde Hollandsche lJssel , 
Veeladingsbrug (Zwolle), 
Dinteloord, 
Markkanaal, 
Nieuwediep, 
Schotdeuren (Zijtak), 
Dongen (Draaibrug), 
Besoyen, 
Capelle, 
Haagsche Schouw. 
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Sluis- en brugwachter te: 
ruesterzijl, 

I Arbeider bij de zee- en havenwerken, voor 
zoover niet afzonderlijk genoemd. 

Zoutkamp (Fr. slttis). 
Pontwachter, voor zoover niet afzonderlijk 

genoemd. 
Brugknecht te Spijkenisse. 
Brugknecht-telegrafist te Zuid-Willemsvaart. 
Machinist-stoker Ille klasse bij de gemalen en 

electrische bedrijven. 
Stoker bij de gemalen en electrische bedrijven. 
Stuurman-dekknecht of le dekknecht. 
Stoker. (Vaartuigen). 
Stoker-dekknecht. 

Werkman. 

Bediende. 
Vakarbeider. 

Landsgebouwen. 

Rijkspo8lspaarbank. 

Staatsbedrijf der 71osterijen, telegra!i,e en telefonie. 
Magazijnbediende bij het Hoofdbestuur. 
Besteller 1 

Vakwerkman Ile klasse. 
Stoker Ile klasse. 

Staatsvisschershavenbedrijt te IJmuiden. 
Havenknecht. 
Halknecht. 

Zuiderzeewerken. 
Stoker. 
Stoker-dekknecht. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwproefstations, met inbe(Jrip 

het Rijksboschbouwproefstation. 
Bediende l e klasse. 

Domeinbeheer. 
Opziener-slttiswachter te Oosterhout. 

Toezicht op de maten en gewichten. 
Bediende. 

Arbeid. 

Stoker. 
Centrale gezondheidsraad. 

1xin 

Centraal laboratorium ten behoeve van het Staats
toezichl op de volks7ezondheid. 

l e Bediende. 

Rijkskweeksr,holen voor vroedvrouwen. 
Stoker. 
Portier-machinist. 

SCHAAL 7. 
f 1300-f 1900, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Waterstaat. 

RijkswaterstMt. 
Arbeider bij de nvieren. 
Arbeider bij de rivierkaart. 

1 Voor zoover een besteller gemidcleld geen 
voile dagtaak verricht, bedraagt zijn jaarweclcle 
bij benoeming voor elk half uur dienst per dag 
1/15 van cle jaarwedde van een besteller met 
voile dagtaak met gelijk aantal clienstjaren 
op een kantoor gerangschikt in dezelfde ge
meenteklasse. De op deze wijze berekende I 
wedde op 1 Januari 1920 wordt bij latere I 
verminclering van dienst niet verminderd. 

Arbeider-helmduiker bij de kanalen. 
Arbeider-schipper bij de kanalen. 
Arbeider-timmerman bij de kanalen. 

· Arbeider-sluiski;iecht bij het Maas-Waalkanaal. 
Arbeider-stuwwachter bij de Overijsselsche 

Vech~. 

SCHAAL 8. 
f 1200-f 2000, 12 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en daarna 8 van f 50. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningln. 
Schrijver op jaarloon. 

Binnenlandsche Zaken. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Schrijver op jaarloon. 

Salarisc01mnissie voor burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

Schrijver op jaarloon. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Machineschrijfster. 
Schrijver. 
Ille klerk aan het academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
Koninklijk penningkabinet. 

Schrijver. 
Marine. 

Rijkswerven. 
Schrijver. 

Financien. 
Agentschap van het JJ1inisterie van FinanciPn, 
Directie van de grootlioeken der nationale schuld. 
Schrijver op jaarloon. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Klerk ter directie van cle Staatsloterij. 
Bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroo -

nien. 
Klerk ten kantore van den secretaris-penning

meest,er. 
Pensioenraden. 

Schrijver op jaarloon. 
Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 

ambtenaren. 
Schrijver op jaarloon. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Schrijver. 
Staatsbedrijf der ar!illerie-inrichtingen. 

Schrijver. 

Schrijver. 

Schrijver. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Landsgebouwen. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Schrijver op jaarloon. 
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Secretariaat der scheidsgerechten. voor apoorweg- . 
personeel. 

Schrijver op jaarloon. 
Staatsbedrij f der posterijen, telegrafie en tele fonie· 
Schrijver op jaarloon bij het Hoofdbestuur. 
Schrijver. 

Zuiderzeewerken. 
Schrijver. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwproe;stations,' met inbegrip van 
het Rijksboschbouwproe1station en het Rijks

zuivelstation. 
Schrijver. 

Schrijver. 

Schrijver. 

Phytopathologische dienst . 

Rij ksseruminrichting. 

Domeinbeheer. 
S_chrijver op jaarloon. 

Staatsboachbeheer. 
Schrijver o.p jaarloon. 

Schrijver. 
Rij kszuivelinspectie. 

V isscherijinspectie. 
Adminfstratief ambtenaar IIJe klasse. 
Rijksinstituut voor biologi~ch visscherij-onderzoek. 
Schrijver. 

Rijksinstituut voor hydrografisch visscherij 
onderzoek. 

Schrijver. 
Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Schrijver. 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

Schrijver. 

Schrijver. 

Schrijver. 

Schrijver. 

eigendom. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

EI avenarbeid. 

Rij ksverzekeringsbank. 

Schrijver op jaarloon bij de controle op het 
• rekenplichtig beheer. 
Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids

bemiddeling. 
Schrijver op jaarloon. 

Gen!rale ge,ondheidsraad. 
Schrijver. 1 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver. · 
.'!allege van bijstand, bedoeld in artike! 35 der 

Woningwel. 
Schrijver op jaarloon. 

SCHAAL 9. 
f 1400-f 2000, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat .. 
Rijkswaterstaat. 

Arbeider-havenmeester te : 
Scheveningen, 
Apeldoorn, Ile havenmeester, 

Stavoren, 
Vlieland, 
Wieringen (den Oever), 
Wieringen (de Houkes), 
Terschelling, 
Marken, 
Urk, Ile havenmeester. 
Arbeider bij de zee- en havenwerken te Schok-

land. 
Arbeider-helmduiker bij de zee-en havenwerken. 
Arbeider-timmerman bij de zee-en havenwerken . 
Arbeider-lichtwachter te Schoonhoven. 
Arbeider-voorman bij de rivierkaart. 
Arbeider ·te Charlois. 
Staatsbedrij/ der posterijen, telegra.1e en :e'efo,.·!e. 
Kantoorhouder Ille klasse. *) 

SCHAAL 10. 
f 1500-f 2000, 6 jaar. 

4 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en daarna 2 van f 50. 

Algemeen. 
Concierge, voor zoover niet afzonderlijk genoemd. 
De concierges, ook zij wier ambt met een antler 

ambt vereeni~d in deze s.chaal opgenomenzijn, 
vallen onder oepaling van artikel I, 6e lid. 

Departement~n van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Kamerbewaarder. 
Concierge, tevens kamerbewaarder. 

*) Voor de vaststelling van de jaarwedden 
der kantoorhouders worden de hulpkantoren 
gemeenschappelijk in volgorde van hunne be
langrijkheid gerangschikt in 4 klassen. De 
jaarwedde kan niet minder resp. niet meer 
bedragen dan het aan elk hulpkantoor behoo
rende tot klasse I, II en III verbonden mini
mum en maximum, een en antler overeenkom
stig onderstaande tabel. 

I f 1900 f 2700 Jsj aarl. verhoogingen rnn f 100 

II 1700 I 2400 7 ,, ,, ,, 100 

III 1400 I .2000 6 .• 100 

rv1 zie 
onder a 

(l, De jaarwedde van den kantoorhouder 
van een •ulpkantoor <lei IVde klasse be· 
uraagt voor elk punt 1/200 gedeelte van 
de jaarwedde, toekomende aan een kan
toorhouder met gelijk aantal dienstjaren van 
een hulpkantoor der IIIde klasse, gerangschikt 
in dezelfde gemeent0klass , met afronding naar 
boven tot bet naast hoogere tienvoud. 

b. Voor elk half uur loopdienst per dag wordt 
per jaar toegekend ·1/15 gedeelte van de jaar
wedde van een besteller met gelijk aantal 
dienstjaren op een kantoor, gerangschikt in 
dezelfde gemeenteklasse. 
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K amerbewaarder, tevens concierge. 
Bode-concierge. 
Machinist:vakman. 
Magazijnmeest er bij bet Departement van 

Financien. 

Justitie. 
Rechterlij ke rruu;lu. 

Concierge, tevens bode. 

M ilitair rechterlijke macht. 
Concierge, tevens kamerbewaarder bij bet Hoog 

Mjlitair Gerecbtsbof. 
Concierge, tevens bode. · 

Gentrale Raad van beroep en Raden van heroev( 0. 
Concierge, tevens bode. 

Rij kspolitie. 
Rijksvelclwacbter of Rijksveldwacbter-jacbt

opziener (aftrek als bedoeld in artikel 2 
zal beperkt bhjven tot 4 %)-

Gevangenissen en Rijkswerkinricluingen te Hoorn 
en te Leiden. 

Kok. 
Cipier te: 

Boxmeer, 
Harderwijk, 
Eindhoven, 
Zierikzee. 

Bewaarder. 
Bewaarster. 
Opzicbter bij den arbeicl. 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
Zaalopziener. 
Kok. 
Opzicbter bij den arbeicl 
Gesticbtsveldwacbter. 

Tucluscholen voor jongen-s. 
·Beambte in algemeenen dienst. 

Tuchtscholen voor meisjes. 
Vrouwelijke beambte in algemeenen dienst en 

voor den' buisboudelijken dienst. 
Beambte in algemeenen dienst. 

Rijksopvoedingsgestichten •;oor jongens. 
Beambte bij bet vakonderricbt. 
Beambte in algemeenen dienst. 
Kok. 

Rijksopvoedingsgestichten voor meis7es. 
Vrouwelijke beambte in algemeenen dienst en 

voor den buisboudelijken dicnst. 
Beambte in algemeenen dienst. 

J ustitiegebouwen. 
Concierge-bode. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigengesticluen. 
Verpleger. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Custos. 
Amanuensis He klasse. 
Teekenaar bij de botanic van's Rijks berbarium 
Pleegzuster bij de dermatologie in de poli-

kliniek. 

Instrumentmaker aan de Techniscbe Hooge· 
school. 

Machinist He klasse. 
Scbeepstimmerman -modelmaker. 
Assistente voor de buisboudelijke aangelegen

beden der verpleegsters in bet academiscb 
ziekenbuis te Leiden. 

Hoofd der linnenkamer in bet academiscb 
ziekenhuis te Leiden. 

H e Operatiezuster in de klinieken der Rijks
universitei t te Utrecht. 

He Verpleegstersjuffrouw in de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Huishoudjuffrouw in de klinieken der Rijks-

1 

universiteit te Utrecht. 
Keukencbef in de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Provisiejuffrouw in de klinieken der Rijksuni

versiteit te Utrecht. 
I Wascb- en linnenjuffrouw in de klinieken der 

Rijksuniversiteit te Utrecht. 
Slager in de klinieken der Rijksuniversiteit te 

Utrecht. 
Assistente in de bibliotheek der psychiatriscb. 

neurologisohe kliniek te Utrecht. 
Keukencbef aan de psychiatriscb-neurologiscbe 

kliniek te Utrecht. 

I Assistente voor de buishouding in de psycbia
triscb-neurologische kliniek te Utrecht. 

Linnenjuffrouw in de psyohiatrisob-neurolo-
gisobe kliniek te Utrecht. 

Rijks hoogere burgerscholen met 3-jarigen cursus. 
Amanuensis-concierge. ' 
Amanuensis. 

I Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de 
1 

prwincien. 

I 
Concierge-binder, tevens bediende. 

Rijkscommissie voor de vervaardiging en ruiling 
van reproductien van kunstvoorwerpen. 

Mouleur. 

Rijksnormaalschool voor teekenonderw(izers. 
Amanuensis. 

Rijksschool voor kunstnijverheid. 
Amanuensis . 

Marine. 
Koninlclijk instituut voor de marine. 

Amanuensis voor de sobeikunde. 
Loodswezen. 

Ile Stoker aan boord van een stoomloodstran s
portvaartuig. 

Ie Matroos aan boord van een stoomloods
transportvaartuig. 

Roeier le klasse. 
Betonning. 

Matroos-motordrijver aan boord van een be. 
tonningsvaartuig. 

Rijks kustverlicluing. 
Lichtwaohter Ie categorie. 
Stoker. 
Magazijnbeheerder, tevens schrijver bij bet 

proefstation te Scheveningen. 
He Stoker aan boord van een stoomgastrans · 

portvaartuig. 
Ie Matroos aan boord van een stoomgastrans-

portvaartuig. · 
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Financien. 
Agentschap van het llfinisterie van Financiiin, 
Direclie oon de grootboeken der nationale schuld. 
Assistent-concierge. 

Regis!ratie, domeinen, hy'[)Otheken en kadasttr. 
Stempelaar aan het kantoor van het buiten-

gewoon zegel. 

Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Kamerbewaarder-concierge. 

Oorlog. 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 

Opzichter van de instrumentenkamer. 
Concierge-portier. 

Hoogere krijgsschool. 

Amanuensis. 

Koninklijke militaire academie. 
Amanuensis . 
Gentrale magazijnen van militaire kleeding en 

uitrusting. 
Meester-schoenmaker. 
Meester-zadelmaker. 
Opzichter. 
Concierge-portier. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichlingen. 
Terreinopzichter. 
Maga zijn beheerder. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te Oud-Vroenhoven. 
Hulpsluismeester te : 

Veere, 
Mallegatsluis. 

SluiswachtPr te : 
Jutphaas (Doorslag), 
Nieuwe diep (Nieuwe Werk). 
Markkanaal, 
Wilhelminakanaal (Sluis V), 
Vreeswijk (Rijkswacbthouder-kanaalwachter) 
Zwolle (Keersluis), ' 
Sluizen 1- 3, . 5--6, 8-10, 12-15 Zuid-

Willemsvaart, 
Zwartsluis (Groote sluis), 
Wilhelminakanaal (sluizen 2 en 4), 
Haa trecht, 
Crevecoeur, 

Werkendam, 
Arkelschedam, 
Staphorstersluis, 
Nigtevecht, 
Sint Andries. 

Sluisknecht-helmduiker te lJmuiden. 
Slu!sknecht-schipper te Hansweert en Utrecht. 
Sl~sknecht-dekknecht te Hansweert en Utrecht. 
Slmsknecht-telegrafist te : 

Zuid-Willemsvaart, 
Engelen. 

Brugwachter te : 
Oude Schouw (Fr.), 
Merwedekanaal (Z.-H.), 
Kanaal door Voorne, 
Zuid-Willemsvaart, 
Burgervlotbrug, 
Sint Maartensvlotbrug, 

Schagervlotbrug, 
Koedijk (N.-H.), 
't Zandt (N.-H.), 
Duivendrecht, 
Diemerbrug, 
Weespercarspel (Keulsche Vaart), 
Souburg, 
Alkmaar (vlotbrug), 
Alkmaar (draaibrug), 
Gorinchem (vischbrug), tevens sluisknecht, 

Gorinchem, (Korenbrugsluis),tevens slmsknecht, 
Kogerpolder, . 
Buiksloot, 
Zwolle (Keersluis en VP.eladingsbrug), 
Wilhelminakanaal, 
Merwedekanaal (lTtr.), 
Weespercarspel (Merwedekanaal), 
Schoorldam, 
Gorinchem (Peterbrug), tevens lie sluis-

wachter, 
Terneuzen, 
Vlissingen (Keersluisbrug), 
Middelburg, 
Kanaal door Zuid-Beveland, 
Zijkanaal C, 
Diemen (Merwedekanaal), 
Gouda, 
·Nederhemert, 
Dongen (rolbrug), 
Schlpbrug te Vlissingen. 

Brugwachter bij een schipbrug te : 
R edel, 
Vreeswijk. 

Sluis- en brugwachter te Gouwesluis. 
Pontwachter te : 

Bergsche Maas, 
En~elen, 
Bmtenhuizen, 
Zijkanaal, l e pontwachter, 
Hembrug, 

Hulp brugmeester. 
Brugwachter-telegrafist te Weerterbrug (Zuid

Willemsvaart ). 
Machinist-stoker lie klasse bij de gemalen en 

electrische bedrijven. 
!l:lachinist bij de gemalen en electrisohe bedrijven 

te Assen en te Vries (Dr.). 
Hulpmachinist, hulpmachinist-electricien of lie 

machinist bij de gemalen en el!'ctrische be
drijven te Schellingwoude. 

Electricien-hulpmachlnist, voor z6over niet 
afzonderlijk genoemd. 

Electricien of lie monteur. 
Smid-bankwerker te lJmuiden. 

I 
Machine-magazijnknecht of Ille monteur te 

IJmuiden. 
!l:lachinist-stoker bij de gemalen. 
Monteur te Terneuzen. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder en 

schipp .. va.n : 
Bernsche veer, 
,,Zeeland", 
,,Overijssel", 
,, Adrienne et Desiree", 
Capelsche veer, 
Drongelensche veer, 
Keizersveer, Ile gezagvoerend pontwachter, 
Veer Moerdijk, idem. 
Veer Velsen, idem. 

IIe Machinist, machinist-stoker of hulpmachi
nist (vaartuigen) : 
,,Adrienne et Desiree", 
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Veer Velsen, 
Keizersveer, 
Veer Moerdijk, 
Capelsche veer, 
Drongelensche veer. 

Stuurman. 
Motorschipper. 
Kanaalwachter te : 

Meppel, 
Hembrug, 

Bakenmeester : 
der Linge, 
te Zwolle, 
der Boven-Maas. 

Lichtwachter, voor zoover niet afzonderlijk 
genoemd. 

Motordrijver-dekknecht. 
Landsgebouwen. 

Ambtenaar voor bijzon'dNe diensten, klasse H. 
Rij ks'f}OslB'[JM,rbank. 

Machinist-vakman. 
Staaf-Bbedrij f der 'f}OBterijen, telegrafie en telefonie. 
Zaal wachter. 
Kantoorknecht. 
Vakwerkman l e klasse. 
Stoker l e klasse. 
Monteur IIe klasse. 
Instrumentmaker IIe klasse. 

Staal8visschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Dokknecht. 
Havenbeambte-timmerman. 
Politiebeambte. 
le halknecht. 
le havenknecht. 

Zuiderzeewerke1i. 
Bode-concierge. 
Gezagvoerder H e klasse. 
Machinist H e klasse. 
Machinist-stoker. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwhuishoudschool ,,De Rollecate". 
Tuinman-concierge. 

Rijksland- en tuinbouwwinterscholen. 
Amanuensis-concierge. 

Rijkshengstveulendepot. 
Stal baas. 

Rijkslandbouwproefstations, met inbegrip 
van het Rijksboschbouwproefstation 

en het Rij kszuivelstation. 
Bediende-concierge. 
Amanuensis H e klasse. 

Phytopathologische dienst. 
Amanuensis IIe kJasse. 

Rijksseruminrichting. 
Amanuensis He klasse. 

V isscherijinspectie. 
Machinist-motordrijver !Ide klasse. 
Rij ksinstituut voor biowgisch vissche'f'ijondenoek. 
Amanuensis. 

JJ,ijksproefstation en voorlichtingsdiensten. 
. behoeve van de lederindU11trie. 

Amanuensis. 

Arbeid. 
A rbeidsinspectie. 

Bode-concierge. 
Rijkskweek-scholen voor vroedvrouwen. 

Verpleegster. 
Machinist-electricien. 

Gentrale Gezondheidsraad. 
Bode-concierge. 

l<olonien. 
Geneeskundige raad. 

Schrijver op jaarloon, tevens huisbewaarder. 
N ederlandsch-1 ndische bestuursacndemie. 

Schrijver op jaarloon-huisbewaarder. 

SCHAA'.L 11. 
f 1600-f 2000, 5 jaar. 

3 j aarlijksche verhoogingen van f 100 en daarna 
2 van f 50. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Drukker lIIe klasse. 

SCHAAL 12. 
f 1300-f 2100, 10 jaar. 

II jaarlijksche verhoogingen van f 100 en daarna 
4 van f 50. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Rijksklerk lIIe klasse. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Rijksklerk lIIe klasse. 
Rijksklerk Ille klasse ten hypotheekkantore. 
Onderopziener der domeinen. 
Waardsman der domeinen. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Duinwachter. 
Bestuurder v3:n een Rijksmotorrijtuig. 

SCHAAL 13. 
f 1300- f 2300, 12 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en daarna 
4 van f 50. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Klerk. 

Justitie. 
Rechterlijke macht. 

Rijksklerk He klasse ter griffie en ten parkette. 
M ilitair rechterlij ke macht. 

Rijksklerk IIe klasse bij de militaire rechts-
colleges en parketten. 

Gentrale Raad van beroep en Raden van beroep(O). 
Rijksklerk IIe klasse. 
Gevangenissen en R~jksw_erkinrichtingen te Hoorn 

en te Leiden. 
Klerk. 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
Klerk. 
Winkelhouder le gesticht. 
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Klerk. 

Klerk. 

Tuchtscholen voor fongens. 

Tuchtscholen voor meisfes. 

Rijksopvoedingsgestichten voor fongens. 
Klerk. · 

Rijksopvoedingsgestichten voor meisjes. 
Klerk. 

Algemeen College van toezichi, bijstand en advies 
voor het Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Klerk. 

Oentraal college voor de reclasseering. 
K.lerk. 

J ustitie,gebouwen. 
Klerk. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Klerk. 

K rankzinniyenwezen en krankzinnigengestichten. 
Klerk. 

N ederlandsche Staatscourant. 
K.lerk. 

Algemeene Landsdrukkerij. 

Salariscommissie voor BurgerUjke 
Rijksarnbtenaren. 

Klerk. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Klerk. 
Boekhoudster bij de tandheelkunde. 
Opzichter. 
He Klerk bij het academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
lie Klerk bij de klinieken der Rijksuniversiteit 

te Utrecht. 
Klerk bij de psychiatrisch-neurologische kliniek 

te Utrecht. 

A,gemeen Rijksarchie/ en Rijksarcht"even in de 
provincien. 

Klerk. 
Klerk-concierge. 

Oommissie voor 's Rijks geschiedkundige 
publicatien. 

Adjunct-commies (klerk). 
Rijksbureau voor de monumentcnzorg. 

.Klerk. 
Koninklfike bibliotheek. 

Rijksmuseum. 

Koninklijke academie van wetenschappen 
Bureelam btenaar. 

Rijksacademie van beeldende kunsten. 
Ambtenaar van administratie. 

Klerk. 

1920. 

Onderwijsgebouuien. 

Onderwijsraad. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Teekenaar. 
He Techn isch 

Gravure. 

Hydrografie. 

amhtenaar bij 

Financlen. 

bet Bureau 

Agentschap van het ministerie van Financien, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld. 
Klerk. 

· s Rij ks schatkist. 
Rijksboekhouder Ille klasse. 

D-irecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Rijksklerk He klasse. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Rijksklerk He klas~e. 
Rijksklerk H e klasse ten hypotheekkantore. 
Schipper op Pen domeinvaartuig. 

Visocherijpolitie op de Zeeuusche stroomen. 
Machinist. 
~chipper. 

Pensioenraden. 
Klerk. 

W eduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Klerk. 

-Bode-klerk. 
Staatsmuntbedrij f. 

Oorlog. 
Bureau van ·den inspecteur der infanterie. 

Bureelambtenaar. 

Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 
Bureelambtenaar IIe klasse. 

H oogere krijgsschool. 
Bibliothecaris (kle;k). 

Koninklijke militaire academie. 
Assistent-bibliothecaris. · 

Oentrale magazijnen van militaire kleeding en 
uitrusting. 

Bureelambtenaar IIe klasse. 

.IJ1agazijnen der artillerie te Delft . 
Bureelam btenaar. 

Klerk. 
Topogra,'i,sche in1'ichting. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen . 
Bureelambtenaar Ile kla se. 
Teekenaar Ile klasse. 

Watersiaat. 
Rijkswaterstaat. 

Bureelambtenaar Ire klasse. 
Ambtenaar bij den algemeenen dienst lie kla<1se. 

Landsgebouwen. 
Klerk. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Archiefbeambte. 
Klerk. 

S ecre>'.ariaat der scheidsgerechten voor spoorweg

K!erk. 
per0sone el. 

4 
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Klerk. 
Ri_ikspo.;tspaarbank. 

Staatsbedrij/ der po.~terijen, telegrafie en telefonie. 
Klerk bij het Hoofdbestuur. 
Hulpboekhouder. 
Kantoorberliende Ile klasse. 
'lelegrafist H e klasse. · 
Telefonist H e klasse bij den int.,r\ocalen rlienst. 
Teekenaar IIe klasse. 
Bureelambtenaar lie klas e. 
Expeditenr. 

Staatsvisschershavenbedrijf te [Jmuiden. 
Havenklerk. 

Zuid,erzeewerken. 
Bureelambtenaar He klasse. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwproefstations, met inbegrip van het 
Rijksboschbouwproefstation en het Rijlcszuivel

station. 
Klerk. 
Adjunct-analist. 

Klerk. 
Rijksseruminrichting. 

Domeinbeheer. 
Klerk. 

Staatsboschbeheer. 
Klerk. 

Staatstoezicht op de mijnen en groeven 
Klerk. 

V isscherij-inspectie. 
Machinist-motordrijver l e kla se. 
Administratief ambtenaar Ile klasse. 
Gezagvoerder. . 
Rijksi,nstituut voor biologisch tisscherijonderzoek . 

. K lerk. , 

Klerk. 

Rijksinstituut voor hydrografisch 
visscherijonderzoek. 

I Dienst der werkloosheid-sverzekering en arbeids • 

Klerk. 
bemiddeling. 

Klerk. 
Gentrale gezondheidsraad. 

Gentraal laboralorium ten behoeve van het Staats-
toezicht op de volksgezondheid. 

I 
Klerk. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Bureelambtenaar Ile klasse. 

I 
College van bijstand, bedoeld in artikel 3 5 der 

Woningwet. 
Klerk. 

Kolonien. 
Koloniaal elablissement. 

Schrijver-klerk. 

SCHAAL 14. 
f 1600---f 2300, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departementen· van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin . 

Magazijnmeester-chef-binder bij het Departe
ment ,an Financien. 

Justitie. 
JI ilitair rechterlij ke macht. 

Exploiteur bij het Hoog Militair Gerechtshof. 

Rijkspolitie. 

1

1 
Rijksveldw\achter-brigadier (aftrek als bedoeld 

in artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 %)-
Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen te Hoom 

en te Leiden. 
Hoofdbewaarder. 
Hoofdbewaarster. 

Scheepvaart-inspectie. Meesterknecht bij den arbeid. 
Administratief ambtenaar He klasse. 

Rijkswerkinrichtingen ,, V eenhuizen". 
Raad voor de scheepvaart. Magazijnmeester. 

Administratief ambtenaar Ile klasse. I Meesterknecht bij den arbeid. 
Hoofdzaalotziener. Koninklijk Ned.erlandsch meteorologisch instituut. 

KI'erk (schriiver). Gestichtsve clwachter-brigadier. 
" Ziekenverpleger. 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. Tuchtscholen voor jongens. 
Adjunct-analist. 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 
eigendom. 

Technisch adjunct-assistent. 
Adjunct-assistent. 
Administratief ambtenaar Ille klasse. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Administratief ambtenaar !He klasse. 

Havenarbeid. 
Administratief ambtenaar Ille klasse. 

Stoomwezen. 
Bureelambtenaar. 

Klerk. 
Rijksverzekeringsbank. 

Werkmeester. 
Assistente. 

..... 

Tuchtscholen voor meisjes. 
Werkmeesteres. 

Rijkopvoedingsgestichten voor jongens. 
Ziekenverpleger. 
Werkmeester. 

Rijksopvoedingsgestichten voor meisjes. 
Werkmeesteres. 
Assistente. 

Binnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten, 
l e Verpleger. 
Hoofd van de broedertafel te Woensel. 
Hoofd van de zustertafel te Woensel. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Praeparateur. 
Instrumentmaker. 
Machinist. 
Hoofdstoker. 
Demonstrator bij de tanclheelkunde. 
Magazijnmeester in het academisch ziekenhuis 

te Leiden. 
Verpleegster in bet acaclemisch ziekenhuis te 

Leiden. 
le Operatiezuster in de klinieken cler Rijksuni

versiteit te Utrecht. 
le Verpleegster in de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Uitwonend mannelijk ,gediplomeercl verpleger 

in de klinieken cler Rijksuniversiteit te 
Utrecht. 

le Verpleegsterjuffrouw in de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Machinist-bankwerker in de kHnieken der Rijks
universiteit te Utrecht. 

Machinist-electricien aan de psychiatrisch
neurologische kliniek te Utrecht. 

Uitwonend verple~er in de psychiatrisch-
neurologische kliruek te Utrecht. 

Rijks hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus. 
Amanuensis-concierge. 
Amanuensis. 

Rijks schoenmakers- en leerlooiersschool te: Waal

Machinist. 
wijk. 

A lgemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de 

Machinist. 
Amanuensis. 

provinciln. 

Rijkscommissie voor de vervaardiging en ruiling 
van reproductien van kunstvoorwerpen. 

Chef-mouleur. 
Rijksmu,Seum. 

Technisch assistent Ile klasse. 
Machinist. 

Museum ,,Huis Lambert van Meerten" te Delft. 
Concierge. 

Marine. 
Jf arine-etablissement. 

Amanuensis bij de scheikunde. 
Verificatie van 's Rijks zee-instrmnenten. 

Instrumentmaker. 
Loodswezen. 

le Stoker aan board van een stoomloodstrans
portvaartuig. 

Loodskweekeling Ile klasse. 
lie Stoker aan boord van een stoomloods

vaartuig. 
Rijks kustverlichting. 

Monteur. 
Instrumentmaker. 
Opzichter Ile categorie. 
le Stoker aan boord van een stoomgastrans

portvaa~uig. 
Financien. . . I 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnsen. 
Kommies Ile klasse. 
Kommies te water le klasse. 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst der landmacht. 

Verpleegster in een militair hospitaal. 

Gentrale 11uigctzijnen van militaire kleeding en 
uitrusting. 

Meester-kleermaker. 

Topografische inrichting. 
Graveur Ille ·klasse. 

Photograaf Ille klasse. 
Magaz1jnmeester-concierge. 

Staatsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 
Amanuensis . 

Waterstaat. 
Rijk,Swaterstaat. 

Havenmeester te : 
Breskens, 
Urk, 
Middelharnis, 
Zijpe, 
~umansclorp, 
Dintelsas. 

Hulpsluismeester te : 
Willemsluizen, 
Vlissingen, 
Terneuzen (Oostsluis), 

id. (Westsluis), 
id. (Middensluis), Ile sluismeester 

luiswachter te: 
Katerveer, 
Gorinchem (Oudesluis), 
Wilhelminakanaal (sluizen 1 en 3), 
Sluis O Zuid-Willemsvaart (tevens haven

meester). 
Sluiswachter-telegrafist sluizen 4, 7, 11 , 16, 

19 Zuid-Willemsvaart. 
Brugwachter te Sluiskil. 
Sluis- en brugwachter te Nieuwezijlen. 
Brugmeester. 
Brugwachter-telegrafist te 's Hertogenbosch 

(Veemarkt). 
Machinist-stoker le klasse bij de gemalen en 

elcctrische bedrijven. 
Machinist bij de gemalen en electrische bedrijven 

te: 
Ameide, 
Dongepolders, 
Nieuwendijk, 
:N'oordergemaal Keizersveer, 
Zuidergemaal id., 
Herpt en Bern, 
Waalwijk, 
Hank, · 
Dussen, 
Schellingwoude, 
Arkel. 

Reserve-machinist bij de gemalen en veren te 
Keizersveer. 

Electricien-monteur of le monteur. 
Hulpmachinist, hulpmachinist-electricien of Ile 

machinist bij de gemalen en electrische be
drijven, voor zoover niet afzonderlijk ge
noemd. 

Electricien-hulpmachinist te lJmuiden. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder,schip. 

per_ va~ : 
,,Duks, 
,,IJssel", 
,,Noord", 

4"' 
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,,lnBP;, Fe~rand", 
,,Rose , 
Keizersveer (le gezagvoerend pontwachter), 
,,Noordholland", 
,,J an ~ la~en", 
,,Brumngs , 
,,Kraijenhoff'', 
,,P. _Calan~:', 
,,Zmderzee , 
Veer Velsen (le gezagvoerend pontwachter), 
Veer Moerdijk idem. . 

lle Machinist, machinist-stoker of hulpmachimst 
(vaartw gen) : 
Bakendienst, 
,,DirJu::', 
,,Rose . 

Machinist (vaartuigen): 
,,lJssel", 
,,Insp._ F1e~~and'?, 
,,Brun1ngs , 
,,Kra~ienhoff'' , 
,,P. Caland", 
,,.Jan Blanken", 
Kei~rsveer,, 
,,Zmderzee , 
Veer Velsen, 
Veer Moerdijk. 

Kanaalwachter te Zwc,lle. 
Bakenmeester, voor zoover niet afzonderlijk 

genoemd. 
Lichtwachter te Maassluis. 

Landsgebouwen. 
Meesterknecht. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Chef-magazijnbediende bij het Hpofdbestuur . 
Magazijnopzichter. 
Monteur le klasse. 
Instrumentmaker le klasse. 
Vakwerkman-voorman. 
Stoker-voorm an. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Ile Machinist. 
Smid-machinedrijver of le monteur. 

Z.Uiderzeewer ken. 
Geza!P"oerder le klasse. 
Machinist le klasse. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
M iddelbare landbouwscholen. 

Amanuensis. 
Amanuensis-concierge . . 

Rij kszuivelschool te Bolsward. 
Amanuensis-concie~ e. • 

Rijkslandbouwproefstations, met inbegrip van het 
Rijksboschbouwproefstation en het Rijkszuivel-

station. 
Amanuensis le klasse . 
Amanuensis-concierge. 

Phytopo.thowgische dienst . 
Amanuensis le klasse. 
Amanuensis-concierge. 

Rij ksseruminrichting. 
Amanuensis le klasse. 

Rijkszuivelinspectie. 
Rijkszwvelvisiteur Ile klasse. 
Amanuensis le klasse-concierge. 

Scheepvaartins pectie. 
Schipper motorboot. 

Koninldijk Nederland.ach met.eorologisch insti
tuut. 

lnstrumentmaker. 

Technische voorlichtingsdie1ut ten behceve van 
de nijverheid. 

Amanuensis l e klasse. 

Arbeid. 
Rijksve;rzekeringsbank. 

Opzichter-concierge. 

Oentraal laboratoriuni ten hehoeve van het Staats
toezicht op de volksgezondheid. 

Amanuensis. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Vroedvrouw. 

Kolonien. 
School tot opleiding van commies bij den 
lndischen pobt-, telegraaf- en telefoondienst. 

:Jiwsbewaarder, tevens instrumentmaker. 

SCHAAL 15. 
f 14-00- f :!400, 11 jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en daarna 2 van f 50. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Rekenaar He klasse bij de sterrenwacht. 

Marine. 
Rijks kustverl.ir.hting. 

Machinist bij den misthoorn te ~ieuwerslrus. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Adjunct-commies bij de Staatsloterij. 

Waterstaat. 
Rijkswate1-.•taat. 

Sluismeester te : 
Gorinchem (Alg. begraafplaats), 
Mallegatslws, 
Gorinchem (Groote sluis), 
Andel, 
Veere, 
Purmerend, 
!\ieuwediep (Koopv. sluis), 
~ieuweslms, 
Hellevoetslws (slws-havenmeester), 
Sas van Gent, 
Vianen. 
Zeeburg. 

Staatsbedrijf der poster·ijen. telegrafie en telefonie. 
Assistent. 
Conducteur. 
Roofdbesteller. 

·I 
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Landbouw, Nijverheid en Handel. 
StaatsboschiJeheer. 

Onderopziener der gebouwen. 

Koninklijk Nederl.andsch meteorolor,isch instituut. 
Rekenaar. 

SCHAAL 16. 
f 1700-f 2400, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafi,e en telefonie . 
Kant.oorhouder Ile klasse. 1 

SCHAAL 17. 
f 1900-f 2400, 6 jaar. 

4 jaa,rlijksche verho,,gingen van f 100 
en daarna 2 van f 50. 

Oorlog. 
Topogra{i,Sche inrichting. 

Drukker Ile klasse. 

SCHAAL 18. 
f 1600-1 2500, 10 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en daarna 2 van f 50. 

Justitie. 
Rijkspolitie. 

Rijksye!dwachter-brigadier-majoor (aftrek 
bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven 
4 %). 

als 
tot 

Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen te Hoorn 
en te Leiden. 

Huismeester. 
Werkmeester bij den arbeid. 

Rijkswerkinrichtingen ,, V eenhuizen" . 
Winkelhouder He gesticht. 
Apothekersbediende. , 
Hoofdverpleger. 
Huismeester in het hospitaal. 
Huismeester in het oude mannenhuis. 
Gestichtsveldwachter-brigadier-majoor. 
Werkmeester bij den arbeid. 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 
Huismeester. 

Rij ksopvoedingsgestichten voor ineisjes. 
Vakleidster. 

J ustitiegehouwen. 
Opzichter-modelleur. 
Ambtenaar voor bijzondere diensten. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Hoofdverpleger. 
Hoofdverpleegster. 
Apothekers-assistente of apothekers-assistente 

tevens klerk. 
Boekhoudster-onderwijzeres te Grave. 
Hoofd der huishouding te Woensel. 
Hoofd der wasscherij te Woensel. 
Juffrouw voor de huishouding te Medemblik. 

1 Zie betreffende deze kantoorhouders de 
noot op bladz. 45 . 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Amanuensis le klasse. 
Boekhouder. 
Hoofdverpleegster. 
Verbandmeesteres. 
Hulpapothekeres in het academisch ziekenhuis 

te Leiden . 
Werkmeester bij de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Waschmeester bij de klinieken der Rijksuni

versiteit te Utrecht. 
Assistent in de apotheek van de polikliniek 

der Rijksunivers1teit te Utrecht. 
Hoofdverpleegster in de polikliniek der Rijks

univers1teit te Utrecht. 
Amanuensis aan de psychiatrisch-neurologische 

I kliniek te Utrecht. 
Hoofdverpleegster in de psychiatrisch-neuro

logische kliniek te Utrecht. 

Rijksbureau voor de inonuinentenzorg. 
Bouwkunclig teekenaar. 

Marine. 
· Koninklijk instituut voor de marine. 

Amanuensis voor natuurkunde. tevens instru-

1 

mentmaker. 
Loodswezen. 

I Loodsschipper IIe klasse. 
K wartiermeester. 
:'.lfachitust-motorist. 
le Stoker aan boord van een stoom loodsvaar

tuig. 
Betonning. 

Schipper aan boord van een betonningsvaartuig. 
Machinistaan boord van een betonningsvaartuig. 

I Rij ks kustverlichting. 
Opzichter le categorie. 
Machinist bij 's Rijks kustverlichting, tevens 

I 
belast met den misthoorn te Vlissingen. 

Machinist bij 's Rijks kustverlichting, tevens 
belast met den misthoorn te H oek van 
Holland. 

Opzichter der verlichting, schipper aan boord 
van een motorgastransportvaartuig. 

Machinist aan boord van een motorgastrans
portvaartuig. 

Lichtwachter-stuurman aan board van een 
lichtschip. 

Financien. 
Directe bel,astingen, invoerrrechten en accijnzen. 

I 
Kommies-ontvanger He categorie. 
Kommies le klasse. 
Deurwaarder in een district Ile klasse. 

I
, Registratie, doineinen, hypotheken en kadaster. 

Opziener der domeinen (voor de Staatsduinen). 

Visscherijpolitie op de Zeeuwsche strooinen 
Controleur. 

Oorlog. 
Genie. 

Opzichter der genie. 

Geneeskundige dienst der l.andmacht. 
, Hoofclverpleegster in een militair hospitaal. 
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Staatsbed1·ijf aer artillerie-inrichtingen. 
Opzichter der ververs: 
Keurder. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hulpsluismeester te: 
Hansweert, 
Wemeldinge, 
Schellingwoude, 

Sluiswachter-telegrafist te Engelen. 
Machinist-electri cien. 

Landsgebouwen. 
Ambtenaar voor bijzondere diensten, klasse A. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Amanuensis bij het archief van het H oofd-

bestuur. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Halopzichter. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
M iddelbare landbouwscholen. 

Ambtenaar van administratie. 

Rijkshengstveulend-epot. 
Opperstalbaas. 

Rijkslandbouwvroefstatiorui, rnet inbegriv van het 
Rijksboschhouwproefstation en het Rijkszuivel-

station. 
Controleur. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Veeopzichter. 

Rijkskeuringsdienst van voor uitvoer bestemd 
vleesch. 

Rijkshulpkeurmeester. 

Rijkszuivelinspectie. 
Rijkszuivelvisiteur l• klasse. 
Rijksinstituut voor hydrogravhisch vissche1·ij• 

onderzoek. 
Amanuensis-instrumentmaker. 

Arbeid. 
Rijkskweeksclwlen voor vroedvrouwen. 

Operatiezuster-vroed vrou w. 
Hoofdverpleegster. 
Huismeesteres. 

SCHAA L 19. 
f 1600-f 2600, 10 jaar. 

10 jaarlij ksche verhoogingen van f 100. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten . 
Ile Machinist-electroteohnicus te Woensel. 
Machinist te Grave. 
Machinist te Medem blik. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rij ksuniversiteiten en teclmische hoogeschool. 
Adjutor in de Oostersche letteren. 
Ile Waarnemer. 
R ekenaar le klasse bij de sterrenwacht. 

Rijksmuseum. 
H oofdopzichter. 

I 
Marine. 

Rijkswerven. 
Baas der ernstvuurwerkers . 

Loodswezen. 
Loodskweekeling le klasse, le en 2e district . 
Hulploods te Vlieland. 
Hulploods te H arlingen . 

Financien. 
Directe belastinqen, . invoerrechten en accijnzen. 
Analist bij het laboratorium. 
Assistent. 

R e,gistratie, domeinen, hypotheken en kailaster. 
Opziener der Staatsvisscherijen. 

Bestuur der visscher·ijen ov de Zeeuwsche stroomen. 
Opziener der visscherijen. 

Oorlog. 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen. 

Machinist. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Gediplomeerd analist . 

Waterstaat. 
S taatsbedrij/ der posterijen, tele,grafie en telefonie. 
Chef-monteur. 
Chef -instrumentmaker. 
Chef-expediteur. 
Machinist . 

Staatsvisschershavenbedrij f te I J muiden. 
Afslager. 
Onderhavenmeester. 
Machinist-electricien. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijksconsulenten- of vo01·lichtingsdienst van den 

landbouw. 
Assistent van een consulent. 
Rijkslandbouwvroefstations, met inbegrip van het 
Rijksboschbouwproe/tation en het Rijkszuivel-

station. 
Analist. 

Phytopathologische dienst. 
Technisch ambtenaar Ile klasse. 

Domeinbeheer. 
Opziener, behalve de opziener-sluiswachter te 

Oosterhout. 
S taatsbos~hbeheer. 

Boschwachter. 
Visscherij-inspectie. 

Opziener Ile klasse. 

Rijksinstitimt voor hydrogravhi.sch visscherij 
orul,erzoek. 

Analiste. 
Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Obser,ator. 
Observator te Helder. 
Obser,ator te Vlissingen. 
l e Rekenaar. 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren 
A nalist. 



55 23 JAN UAR I. 1920 

Rijksproefstation en V001·lichtingsdienst ten behoeve 
van de lederindustrie. 

Laborant. 

Rijksvoc,rlichtingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel en de rubbemijverheid. 

Analist. 
Arbeid. 

Arbeidsinspectie. 
Analist. 

Stao.tstoezicht op de volksgezondheid. 
Analist. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Meesteresse-vroedvrou w. 

Kolonien. 
Technisch bureau van het Departement van 

Kolonien. 
Handelscorrespondent. 

SCHAAL 20. 
f 1300-f 2700, 14 jaar. 

14 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Klerk. 

SCHAAL 21. 
f 1700-f 2700, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, tele,grafie en telefonie. 
Kantoorbediende l e klasse. 
Telegrafist le klasse. 
Telefocist le klasse. 
Hoofdconducteur. 

SCHAAL 22. 
f 1900-f 2700, 8 jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen ,an f 100. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, tele,grafie en telefonie. 
Kantoorhouder le klasse. 1 

SCHAAL 23. 
f 1800-f 2800, ·10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100 .. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Pedel. 

Koninldijk kabinet van schilderijen. 
Concierge, ambtenaar van administratie. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Aspirant-verificateur der invoerrechten en ac

cijnzen, met vakexamen. 

1 Zie betreffende deze kantoorhouders de 
noot op blad~ijde 45. 

Oorlog. 
Stao.tsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 

Garagechef autodienst Amsterdam-Rotter
dam. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en tele/onie. 
Boekhouder. 
Teekenaar le klasse. 

Landbouw, Nljverheid en Handel. 
Rij~zu.ivelinspectie. 

Rijkszuivelvisiteur le klasse, chef vau dienst. 

V isscherii-inspectie. 
Opziener le klasse. 

SCHAAL 24. 
f 2300-f 2800, 5 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Oorlog. 
Topografische inrichtinq. 

Druid.er le klasse. 

SCHAAL 25. 
f 2000-f 3000, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Adjunct-commies. 
Secretaris van de kanselarij der Nederlandsche 

orden. 
Justitie. 

Rechterlijke macht. 
Rijksklerk le klasse ter griffie en ten par1.ette. 

ilfilitair rechterlijke macht. 
Rijksklerk le klasse biJ de militaire rechtscol

leges en parketten. 

Gentrale Raad van beroep en Raden v. beroep (0.). 
Rijksklerk le klasse. 

Rijkspolitie. 
Orenscommissaris van Rijkspolitie te Zevenaar. 

, Rijksveldwachter-rechercheur. 

Gemngenissen en Rijkswerkinrichtingen te HOCtrn 

Commies. 
en t~ Leiden. 

Hoofdopzichter bij den arbeid. 

Rijkswerkinrichtingen .. Veenhuiien' ·. 
Commies. 
Hoofdopzicbter bij den arheid. 

Tuchtscholen voc,r jongens. 
Commies. 

Tuchtscholen VOCtr meisjes. 
Commies. 

Rijksopvoedingsgestichten voc,r jongens. 
Opvoedend ambtenaar. 
Commies. 

Rijksopvoedingsgestichten voor meisfes. 
Commies. · 
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A lgemeen College van toezic.ht, b-ijstand en advies 
ooor het Rijlaitucht- en opvoedingswezen. 
crctaris. 

Recuu.,eering. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Adjunct-commies. 
Teekenaar le klasse . 

56 

.Adjunct-amhtenaar. 

Binnenlandsche Zaken. 
Verificatie van 's Rijks zee-instrumenten. 

le Instrumentmaker. 
Gentraal bureau uoor de statiR/iek. 

.Adjunct-commies. 

.Adjunct-controleur. 

Kmnkzinnigenwezen en 1.-rankzinnigengestichten. 
Bedrijfsboer te Woensel. 

}; ederlandsche Staotscourant. 
.Adjunct-commies. 
Chef-expediteur. 

A lgemeene Landsdr11kkerij. 
.Arljunct-commies. 

"alariscommiesie ooor burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

.A•ljunct-commies. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuni••er~iteiten en Technische hooae.chool. 
Vast A.ssistent . 
Te Waarnemer. 
Am btenaar van administratie bij het ethno-

Loodswezen . 
Loodskweekeling l e klasse, 3e, 4e, 5e en 6t 

district. 
Hulploods te : 

Willemsoord, 
lJmuiden, 
Amsterdam, 
Maassluis, 
Rotterdam en 
Vlissingen. 

RijkB kustverlichting . 
le Instrumentmaker. 
Opzichter-machinist. 
Ire Gezagvoerder aan boord van een lichtschip • 

Hydrografie . 
J Teekenaar l e klasse. 

Financiiin. 
Agentschap van het M inisterie van Financien, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld. 

crrafisch museum. Adjunct-commies. 
~btenaar van administrat!_e bij. het . c~lleE'.e •8 Rijks schatkist. 

Yan curatoren aan de R1Jksumvers1te1t te I R ""k bo kh d II kl 
Utrecht. IJ s e · ou er e · asse. 

Technicu~ bij de tandbeelkun-ie. Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Teek«_maar. . Kommie -ontvanger le categorie. 
Cbef-mstrumentmake•aandeTechmscheHooge- Rijksklerk le kla se. 

srh_o~l I Hoofdco=ie . 
llla~hm•s•. 'e kl_asse. . , . I Commies van den waarborg en de belMting der 
ArlJ_unct-di!ect11ce --:an het meu" academisch gouden en zilveren werken. 

7 1ekenl1111s te Leiden. .. . . .Assistent aan het laboratorium. 
le Klerk lboekhoude:) b1J het academ1sch r1e- . . . 

kenhuh i,e Leiden. Registralie, domeinen, hy'[)Otheken en kada.ster. 
H oofcl van den huishoudelijken dienst bij de Opziener-teekenaar der domeinen. 

psychiatrisch-neurologische kliniek te l1t recht Opziener in algemeenen dienst voor de voor-
lnspectie hooger en middeV>aar onderwfis. malige vestinggronden. 

Am btenaar, toege,oegd aan een d~r inspe?teurs. B estu11r der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Inspecteur M. 0., belast met de mspect1e van Rijksklerk ten kantore van den secretaris-

het kunstonderwijs. penningmeester. 
A/gEmeen Rijk.<1arc.hie/ _en_ Rijk6archieven in de Pensioenraden. 

provmcii!.n. Adjup.ct-commies . 
.Adjunct-commies. 

Rijksburwu ooor de monumentenwrg. 
.Assistent van den secretaris . 
Opzic hter-teekenaar. 

Koninklijke bibliotheek. 
Wetenschappelijk assistent IIe klasse. 
Adjunct-amanuensis. 

Rijksmuseum. 
Ambtenaar van administratie. 

Koninklijke academie van wetenschappen. 
Ambtenaa.r van administratie. 

Rijksacademie van beeldende kunsten. 
Administrateur. 

Onderwijsgebouwen. 
Adjunct-commies. 

Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren . 

Adjunct-commies. 

Staatsmuntbedrij f. 
Adjunct-commies. 
.Adjunct-boekhouder. 

Oorlog. 

I Bureau van den inspecteur van den geneeskun
digen dienst der landmacht. 

Adjunct-commies. 
Rijklnnagazijn van geneesmiddelen. 

Bureelambtenaar le klasse. 
GentraJ.e ,nagazijnen van militaire kleeding en 

I uitrusting. 
Bureelambtenaar l e klasse. 
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Topografische inrichting. 
Adjunct-commies. 
Graveur Ile klasse. 
Photograaf H e klasse. 

Staatsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 
Teekenaar l e klasse. 
Adjunct-administrateur. 
Adjunct-commies. 
Opzichter. 
Machinist. 
Meester-geweermaker. 
Bureelambtenaar le klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester te : 
Assen, 
Gorinchem, 

Sluismeester te: 
Vreeswijk, 
Utrecht, 
Terneuzen (Westsluis), 
Hansweert, 
Wemeldinge, 
Schellingwoude, 
Willemsluizen, 
Vlissingen, 
Terneuzen (M. en 0. sluis). 

Hulpsluismeester te lJmuiden. 

Raad van toezicht op de spoorwe,gdiensten. 
Adjunct-commies. 

S ecretariaat der scheidsgerechten voor spoorweg
personeel. 

Adjunct-commies. 

Rij kspostspaarbank. 
Adjunct-commies. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafis en telefonie. 
Adjunct-commies bij het Hoofdbestuur. 
Adjunct-magazijnchef aari het magazijn van 

postzegels. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Assistent-boekhouder. 
le afslager. 
Administratief ambtenaar. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rij_kslandbouwproefstations, met inhegrip van he 
Rijksboschbouwproe/station en het Rij kszuivel

station. 
Technisch ambtenaar. 
Ambtenaar van . administratie of adjunct

commies. 
Boekhouder of adjunct-commies. 

Phytopathologische dienst. 
Ambtenaar van administratie of 

commies. 
adjunct-

Domeinheheer. 
Acljunct-c?mmies. 

Staatsboschbeheer. 
Adjunct-commies. 

Staatstoezicht op de mijnen en groeven. 
Bureauambtenaar. 

Visscherij-inspectie. 
Onderinspecteur IIe klasse. 
Administratief am btenaar le klasse. 

Rijksinstituut voor biologisch visscherijonderzoek. 
Secretaris. 

Scheepvaartinspectie. 
Administratief am btenaar le klasse. 

Raad voor de scheepvaart. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Adjunct-secretaris. 
le lnstrumentmaker. 
le Observator. , 
Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

eigendom . 
Assistent IIe klasse. 
Administratief am btenaar IIe klasse. 

Rij kssernminrichting. 
Opzichter. 
Adjunct-commies. 

Arbeid. 
A rbeidsinspectie. 

Adjunct-inspectrice. 
Administratief am btenaar He klasse. 

Havenarbeid . 
Administratief am btenaar IIe klasse. 

Rij ksverzekeringsbank. 
Adjunct-commies . 

Dienst der werkloosheidsverzekering en 
arbeidsbemiddeling. 

Adjunct-commies. 

Gentrale gezondheidsraad. 
Adjunct-commies. 

Gentraal laboratorium ten belioeve van het Staats
toezicht op de volksgezondheid. 

Administratief ambtenaar. 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 
Administrateur. 

GoUe,ge van bijstand, bedoeld in artikel 35 der 
Woningwet. 

Adjunct-commies. 

Kolonien.
Koloniaal etablissement. 

Assistent bij de keuringen. 
Opzichter. 

SCHAAL 26. 
f 2000-f 3100, 11 jaar. 

11 jaarlijksche verhoogingen van f JOO. 

Financien. 
Re,gistratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Teekenaar van het kadaster. 
Teekenaar der domeinen. 

·Staatsmuntbedrijf. 
Opzichter. 

, Controleur. 
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Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdmachinist bij de gemalen te chelling-
woude. 

Hoofdmachinist bij de gemalen te Assen. 
Opzichter-electricien te Terneuzen. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie . 
Adjunct-commies. 

Landbouw, Nijverheld en Handel. 
Phytopathologische dienst. 

Controleur. 

Toezicht op de maten en gewichten. 
Adjunct-ijker. 

Arbeid. 
Arbeidsi1upectie. 

Controleur. . 
$cheikundig assistent. 
Opzichteres. 

Havenarbeid. 
Controleur. 

SCHAAL 27. 
f 2500- f 3100, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krank=imiigengestichten. 
Adjunct-directrice te Grave. 

Marine. 
Loodswezen. 

Bureelam btenaar. 
Adjunct-commissari s van het loodswezen, de 

betonning, bebakening en verlichting. 
Am btenaar voor opnemingswerkzaamheden ten 

dienste van het loodswezen. 
Binnenloods te : 

Vlieland, 
Harlingen, 
Zaandam, 
Dordrecht, 
Zierikzee, 
Willemsoord en 
Hellevoetsluis. 

Rijks kustverlichting. 
Ie gezagvoerder aan boord van eeh lichtschip. 
Machinist aan boord ,an een lichtschip. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijme1i. 
Kommies-verificateur der invoerrechten en 

accijnzen. 
Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Opzichter-electricien te lJmuiden. 

SCHAAL 28. 
f 2000 -f 3200. 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen .an f 100. 

Justitie. 
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

Leera.ar. 

Flnanclen. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Magazijnmeester, chef-stempelaar van het alge-

meen zegelkantoor. 
Rijksklerk le klasse. 
RiJksklerk l e klasse ten hypotheekkantore. 
Commies van trekking bij de Staatsloterij. 

Oorlog. 
Bureau van den Stellingcommandant te 

Amsterdam 
Opzichter-bureelambtenaar. 

Genie. 
Bureelam htenaar. 

Bureau van den commandant der Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie. 

Opzi eh ter-bureelam btenaar. 

Waterstaat. 
Rijkswaterolaat. 

Opzichter Ile klasse. 
Bureelambtenaar l e klasse. 
Ambtenaar bij den algemeenen dienst le klasse. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegratie en tele/onie. 
Bureelambtenaar le klasse. 

Geologische dienst. 
Bureelam btenaar. 

Zuiderzeewerken. 
Opzichter Ile klasse. 
Bureel:un htenaar le kla se. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
lllijnraad. 

Bureelam htenaar. 

Rijksaeruminrichting. 
Conservator . 

Arbeid. 
Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 

Opzichter-teekenaar. 
Bureelam btenaar le klasse. 

Kolonlen. 
Koloniaal etablissement. 

Bureelambtenaar. 

SCHAAL 29. 
f 2700- f 3400, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justitie. 
Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen te Hoorn 

en te Leiden. 
Directeur of directrice van een gesticht der 

!Ve klasse. 
Adjunct-directrice. 
Commies ter directie. 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
Commies ter rlirectie. 

Tuchtscholen voor iongen,j. 
Commies ter directie. 



59 23 J AN UAR I . 1920 

Rijksopvoe,d,ingsgestichten voor iongens. 
Hoofd van dienst. 
Commies ter directie. 

Rijkstucht- en opvoe,d,ingawezen. 
Rijksagent voor voorwaardelijk ontslag. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Boekhouder te Medemblik. 
Machinist-electrotechnicus te Medem blik. 

AT,gemeene Landadrukkerij. 
Meesterknecht in de zetterij . 
Meesterknecht in de drukkerij. 
Meesterkrecht in de binderij. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijkauniveraiteiten en technische hoogeschool. 

Chef-glasblazer. 
Administrateur in de bibliotheek. 
Administrateur van 's-Rijks museum van 

natuurlijke historie. 
Administrateur in het museum van oudheden 

te Leiden. 
Boekhouder aan het academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
Boekhouder aan de klinieken der Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
Adjuilct-directrice van de klinieken der Rijks

universiteit te Utrecht . 
Boekhouder aan de psychiatrisch-neurologische 

kliniek te Utrecht. 

Rijksmuseum. 
Wetenschappelijk assistent. 
Technisch assistent le klasse (restaurateur van 

schilderijen). 

Marine. 
Rijkswerven. 

Scheepsbouwkundig opzichter. 
Bouwkundig opzichter. 
le teekenaar. 
Werkmeester. 
Meesterknecht. 
Photograaf bij den marine-luchtvaartdienst. 
Electrotechnisch opzichter. 

Marinebakkerij te Willemaoord. 
Administrateur. 

Loodawezen. 
Gezagvoerder aan boord van een stoomloods

transyortvaartuig. 
Machinist aan boofd van een stoomloodstrans

portvaartuig. 
Commissaris van het loodswezen, de betonning, 

bebakening en verlichting en ontvanger der 
loodsgelden Ille categorie. 

Zeeloodsen l e en 2e district. 
Binnenloodsen te : 

Maassluis, 
lJmuiden, 
Amsterdam, 
Terneuzen. 

Rijks kuatverlichting. 
Opzichter der verlichting, schipper aan boord 

van een stoomgastransportvaartuig. 
Machinist aan boord van een stoomgastrans

portvaartuig. 

le teekenaar. 
Hydrografie. 

Gezagvoerder van het opnemingsvaartuig 
hydrografie. 

Flnancilin. 

der 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnz~. 
Deurwaarder in een district le klasse. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Commies ter directie. 

Staatsmuntbe,d,rij f. 
le assistent-stem pelsnij der. 
Mechanicus der muntfabricage. 

Oorlog. 
Oentrale magazijnen van militaire klee,d,ing en 

Bureelchef. 
uitrusting. 

Topografische inrichting. 
Chef-drukker. 

Staatsbe,d,rijf der artill~rie-inrichtingen. 
Opzichter le klasse. 
le machinist. 
le teekenaar. 
Kassier. 

Waterstaat. 
Rijkawaterstaat. 

Havenmeester te : 
Alkmaar, 
Hansweert, 

· Vlissingen. 
Sluismeester te lJmuiden. 
Hoofdmachinist-electricien. 
Opziener of werktuigkundige te Hansweert en 

Terneuzen. 
Opziener bij het stoompontveer te Velsen. 

Staatsbe,d,rij f der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Werkmeester. 
Boekhoudet-bureelchef. . 
Magazijnchef aan het magazijn van postzegels. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 
Onderhalchef. 
Dokmeester. 
Ile havenmeester. 
Ile boekhouder. 

Assistent. 
Geologische dienst. 

Landbouw, Nijverheld en Handel. 
Rijksconsulenten. of voorlichtingsdienst van den 

landbouw. 
Hoofdassistent. 

Phytopathologische dien,<;t. 
Technisch am btenaar le klasse. 

Staatsboschbeheer. 
Opziener der gebouwen. 
Boschwachter l e klasse. 

Scheepvaartinspectie. 
Scheepsbouwkundig teekenaar. 

Korps geleiders van ontplofbare stofjen. 
Commandant. 
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Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Technisch-assistent. 

Rijksvoorliclitingsdienst ten behoeve van den 
rubbalumdel en de rubbernijverheid. 

TEfhnisch assistent. 

Arbeid. 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. 

Huismeesteres, tevens ad junct-directrice. 

SCHAAL 30. 
f 3000- f 3700, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Justitie. 
Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 

Bedienaarvandengodsdienst (hoofdbetrekking). 

Marine. 
Loodswezen. 

Binnenloodsen te : 
Rotterdam, 
Vlissingen, 
.<\ntwerpen. 

Oorlog. 
Genie. 

Hoofdmachinist bij de militaire inrichtingen 
tot drinkwaterroorziening in de stelling van 
Amsterdam. 

Waterstaat . 
Rijkswaterstaat. 

Ha,enmeester te Utrecht. 

Landbouw, Nijverheid en Handel . 
Staatsboschbeheer. 

Technisch ambtenaar. 

SCHAAL 31. 
f 2200-f 3800, 8 jaar. 

jaarlijksche verhoogingen van f ::?00. 

Justitie. 
Justitiegehouwen. 

Bouwkunclig ambtenaar He k:lasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
0nderwijsgehouwen. 

Bouwkunclig am btenaar He klasse. 

Marine. 
Loodswezen. 

Bouwkundig ambtenaar He klas e. 

Oorlog. 
Genie. 

Technisch ambtenaar Ile klasse. 

Waterstaat . 
Landsgehouwen. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Technische voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

Assistent. 
nijverheid. 

Octrooiraad en Bureau voor den ind'U8trieelen 
eigendom. 

Technisch assistent Ile klasse. 

Kolonien. 
Technisch bureau van het Departement van 

Kolonien. 
Technisch am btenaar Ile klasse. 

SCHAAL 32. 
r 2800- f 3800, 10 jaar. 

JO jaarlijksche verhoogingen van f 100. 
Departernenten van algerneen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin. 

Commies. 
Justitie. 

Rijkswerkinrichtingen ,. V eenhuizen". 
Hoofdcommies ter clirectie. 

Binnenlandsche Zaken. 
0entraal bureau voor de statistiek. 

Commies. · 
Controleur. 

JT ederlandsche Staatscourant. 
Commies . 

Algemeene Landsdrnkkerij. 
Comm ies. 

Salariscommissie voor burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

Commies. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Am btenaar van administratie bij de technische 
hoogeschool. 

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de 
provincien. 

Commies . 
0ommissie voor 's Rijks geschiedkundige 

publicatien. 
Assistent. 

Koninklijke bibliotheek. 

I 

Wetenschappelijk assistent le klasse. 
Amanuensis. 

Rijksmuseum. 
Bouwkunclig opzichter. 

Commies . 
Onderwijsgehouwen. 

Marine. 

Commies. 
Rijkswerven. 

Hydrogrctfie. 
le Technisch am btenaar bij bet bureau Gravure. 

Bouwkundig ambtenaar Ile klas e. · 
I Agentschap van het Ministerie van Financien, 

Financien. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. Directie van de grootboeken der nationale schuld. 
Technisch ambtenaar He klasse. 

1
• Commies. 
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's Rij ks schatkist. 
Rijksboekhouder l e klasse. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Boekhouder bij de Staatsloterij. 
Boekhouder van het kadaster. 
Opziener der domeinen. 

Pensioenraden. 
Commies. 

W eduwen- en weezenfonds voor burgerlij ke 
ambtenaren. 

Commies. 
Staatsmuntbedrij f. 

Chef van administratie. 
Boekhouder. 

Oorlog. 
Bureau van den inspecteur van den geneeskun

digen dienst der 1,andrnacht. 
Commies. 

Koninklijke rnilitaire acadernie. 
Bibliothecaris. 

Topografische inrichting. 
Commies. 
Graveur le klasse. 
Photograaf le klasse. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Commies . 
Adjunct-administrateur le klasse. 

Waterstaat. 
Landsgebouwen. 

Am btenaar van administratie. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Commies. 

Secretariaat der scheidsgerechten voor spoorweg
personeel. 

Commies. 
Adjunct-secretaris. 

Commies. 
Magazijnchef. 

Rijkspostspaarbank. 

Staatsbedrij f der posterij en, telegrafie en telefonie. 
Commies bij het Hoofdbestuur. 
Commies-titulair. 

Geologische dienst. 
Ambtenaar van administratie. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijks/,andbouwproefstations, met inbegrip van het 

Rijksboschbouwproefstation en het 
Rijkszuivelstation. 

Hoof dam btenaar van administratie. ' 

S taatsboschbeheer. 
Commies . 

Koninklijk Neder/,andsch meteorologisch instituut. 
Secretaris. 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 
eigendom. 

Assistent l e klasse. 
Administratief ambtenaar le k.lasse. 

Commies. 
Boekhouder. 

Rij ksseruminrichting. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Administratief aiii btenaar le klasse. 

H avenarbeid. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Rijksverzekeringsbank. 
Commies. 
Commies bij de controle op het rekenplichtig 

beheer. 

Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids

Commies. 
bemiddeling. 

Gentrale gezondheidsraad. 
Commies. 

College van bijstand, bedoeld in artikel 35 der 
Woningwet. 

Commies. 
Kolonien. 

Koloniaal etablissement. 
Am btenaar van administratie Ile klasse. 

SCHAAL 33. 
f 2500-f 4-000, 10 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200 en daarna 
5 van f 100. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rij ksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Amanuensis l e klasse, bedrijfschef van het 
cryogeen-laboratorium. 

Koninklijk penningkabinet. 
Onderdirecteur. 

Financien. 
Directe be/,astingen, invoerrechten en accijnsen. 
Adjunct-controleur der grondbelasting. 
Adjund-controleur van den waarborg en de 

belasting der gouden en zilveren werken. 

Arbeid. 
Drankwe,t. 

Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 34. 
f 3000-f 4000, 5 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justitie. 

lJi ilitair rechterlij ke rnacht. 
Commies ter griffie van het Hoog Militair 

Gerechtshof. 
Rij kspolitie. 

Commissaris van Rijkspolitie, ambtenaar bij 
het Rijksbureau betreffende de bestrijding 
van den vrouwenhandel en van den handel 

· in ontuchtige uitgaven . . 

Tuchtscholen voor iongens. 
Hoofd van onderwijs . 

Tuchtscholen voor meisies. 
Hoofd van onderwijs. 
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Rij ksopvoedingsgestichten vooi· jongens. 
Hoofd van onderwijs. 

Rijksopvoedingsgestichten voor m.eisjes. 
Hoofd van onderwijs. · 

Binnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Adjunct-directrice te Woensel. 
Machinist-electrotechnicus te Woensel. 
Boekhouder te Woensel. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteit en technische hoogeschool. 

Vast assistent aan de Technische Hoogeschool. 
Vast assistent aan de bibliotheken der Rijks

universiteiten. 
Hortulanus bij 's Rijks Herbarium. 
Chef .an den technischen dienst in de kli

nieken der Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Rijksm.useum. 
Conservator bij het Rijksprentenkabinet. 

Marine . 
Rijkswerven. 

Hoofd van het teekenbureau voor scheepsbouw. 

Hydrografie. 
Kaartgra,eur, hoofd van het bureau Gravure. 
Cartograaf. 
Hydrografisch assistent . 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-inspecteur. 
Ontvanger aan een kantoor der !Ve klasse. 
Commies ter directie. 

St@tsmuntbedrijf. 
Mechanicns bij de stempel- en medaillewerk 

plaats. 
Oorlog. 

Staatsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 
Hoofdopzichter. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

Adjunct-ingenieur. 

Geolcgi8che dienst. 
Hoofdassistent. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen en groeven. 

Chef de bureau. 

V isscherijinspectie. 
Onderinspecteur le klasse. 

Arbeid. 
A rbeidsinspectie. 

_Adjunct-inspecteur. 

Havenarbeid. 
Adjunct-inspecteur. 

Stoomwezen. 
Adspirant-ingenieur. 

SCHAAL 35. 
f 3600-f 4200. 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justitie. 
Gevangeni8sen en Rijkswerkinrichtingen te Hoorn 

en te Leiden. 
Directeur of directrice van een gesticht der 

Ille klasse. 
Adjunct-directeur. . 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
Onderdirecteur bij het beheer. 

Rijksopvoedingsgestichten voor jongens. 
Adjunct-directeur. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigenge.stichten. 
Huismeester te Woensel. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Directrice van het academisch ziekenhuis te 

Leiden . 
Marine. 

Loodswezen. 
Commissaris van het loodswezen, de betonning, 

bebakening en verlichting en ontvanger der 
loodsgelden Ile ea tegorie. . 

Zeeloods 3e, 4e, 5e en 6e distri ct. 
Loodsschipper le klasse, le en 2e district . 

Financien. 
Regi8tratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Ontvanger aan een kantoor der Vle klasse. 

Waterstaat. 
Staatsbedrij f der posterijen, telegrafie en tdefonie. 
Directeur van een kantoor der klasse IVa. 1 

1 1. Voor elk kantoor, voor zoover daaraan 
geen vast salaris is verbonden, geldt een grond-
traktement. . 

2. Dit grondtraktement wordt vermeerderd 
met f 200 voor elke twee jaren, gedurende welke 
de betrokkene bij den dienst der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie werkzaam is geweest. 

Van den diensttijd, doorgebracht in betrek 
kingen, genoemd onder Al 1 en volgende van 
art. 2 van het Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1919, n -•. 78, wordt 4 jaar afgetrokken. 

De dienstjaren als surnumerair of geagreeerd 
klerk blijven buiten aanmerking. 

3. De jaarwedde kan niet minder, resp. 
niet meer, bedragen dan het aan elk kantoor 
verbonden minimum en maximum ; 

een en antler OVP!eenkomstig onderstaande 
tabel. 

I 
Grond- I Minimum- I Maximum

Klasse. traktement. ltraktement. I traktement. 

IVa 2200 3600 4200 
IVb 2600 4000 4600 
Illa 3000 4400 5000 
IIIb 3400 4800 5400 
Ila 3800 5200 5800 
Jlb 4200 5600 6200 
la 4600 6000 6600 
lb 5000 6400 7000 
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SCHAAL 36. 
f 1800- f 4300, 15 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van 
daarna 5 van f 100. 

f 200 en 

Oorlog. 
Staatsbe,d,rijf der artillerie-inrichtingen. 

Magazijnchef der constructie-werkplaatsen. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de ,nijnen en groeven. 

Opzichter. 
V isscherij-inspectie. 

Adjunct-visscherij-consulent. 
Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

B1 bliothecaris. 
eigendom. 

Kolonien. 
Technisch bureau van het Departement van 

Kolonien. 
Technisch ambtenaar. 

SCHAAL 37. 
f 2500--f 4300, g jaar. 

9 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Onderwijs, KunsteI) en Wetenschappen. 
Rijlcsuniversiteiten e1i technische hoogeschool . 
Administrateur. · 

Rijlcsbureau voor de . monumentenzorg. 
Archi tect-teekenaar. 
Commies. 

SCHAAL 38. 
f 2800- f 4300, 10 jaar. 

5 jaarlijksche verhoogingen van f 200 en daarna 
5 van f 100. 

Justitie. 
Rij lcstucht- en opvoe,d,ingswezen. 

Rijksagent voor voogdijraadzaken. 

Marine. 
Rijlcs kustverlichting. 

Techrusch ambtenaar ter verlichting. 

Financien. 
Directe bela8tingen, invoerrechten en accijnzen. 
Verificateur der invoerrechten en accijnzen. 

Waterstaat. 
Rijlcswaterstaat. 

Opzichter Ie klasse. 
Staatsbearijf der 'f)O&terijen, telegrafie en telefonie. 
Secretaris der permanente commissie van beroep 

voor het personeel der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Staatsvisschershavenbearijf te lJmuiden. 
Ravenmeester. 

Zuiderzeewerken. 
Opzichter Ie klasse. 

Arbeid. 

Inspectrice. 
Arbeidsinspectie. 

SCHAAL 39. 
f 3300--f 4300, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Marine. 
Loodswezen. 

Machinist aan boord van een stoomloods
vaartuig. 

SCHAAL 40. 
f 2200-f 4500, lo jaar. 

8 jaarlijksche verhoogingen van f 200 en daarna. 
f 7 van f 100. 

Waterstaat. 
Rijlcswaterstant. 

Technisch a.mbtenaar. 

· Raad van toezicht op de S'f)OOTwegdiensten. 
Opzichter in algemeenen dienst voor de spoor-

wegen . 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Commies. 
Electrotechmsch am btenaar. 
Magazijnchef der telegrafie. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

T echnisch am btenaar. 

Havenarbeid. 
Techrusch am btenaar. 

Stoomwezen . 
Technisch ambtenaar. 

Dienst der werkloosheidsverzekering en 
arbeidsbemiddeiing. 

Verificateur. 
Vakkundig ambtenaar. 

SCHAAL 41. 
f 3400--f 4500, 9 jaar. 

2 jaarlijksche verhoogingen van f 200 en daarna. 
7 van f 100. , 

Justitle. 
Justitiegebouwen. 

I 
Bouwkundig ambtenaar Ie klasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsgebouwen. 

Bouwkundig ambtenaar Ie 1Jasse. 

Marine. 
Loodswezen. 

Bouwkundig ambtenaar Ie klasse. 

Oorlog. 
Genie . 

Technisch ambtenaar Ie klasse. 

Waterstaat. 
Rijkswaterstaat . 

Hoofdopziener of hoofdwerktuigkundige te
Breda en IJmuiden . 

Landsgebouwen. 
Bouwkundig ambtenaar Ie klasse. 
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Raad van toezicht op de spoorwe,gdiensten. 
Technisch am btenaar l e klasse. 

Staatsvi.sschershavenhen,rij/ te IJmuiden. 
Opzichter-werktuigkundige of werktuigkundige. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

eigendom. 
Technisch assistent l e klasse. 

Arbeid. 
Rijksburen.u voor drinkwatervoorziening. 

Hoofdopzichter. 

Kolonien. 
Technisch bu,·eau van het Departement van 

Kolonien. 
Technisch am btenaar le klasse. 

SCHAAL 42. 
1 4000-f 4600, 6 jaar . 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justitie. 
Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 

Ad~unct-directeur van den Jandbouw. 
Adiunct-directeur van het fabriekswezen. 

Rijksopvoe,dingsgeBtichten voor jongens. 
Hoofdcommies ter directie . 

Onderwijs, Kun:sten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Observator bij de sterrenkunde. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der Ille l,,Jasse : 

hl.nonder mede te begrijpen den ontvanger, 
die, met ontheffing van het beheer van zijn 
kantoor, met beh.oud van den am btstitel 
wordt belast met andere werkzaamheden. 

· Re,gistratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Controleur van het buitengewoon zegel. 

Waterstaat. 
Staatsbmrij/ der po8terijen, tele,grafi,e en tele/onie 
Directeur van een kantoor ·der klasse IVh 1. 

SCHAAL 43. 
f ?.400- f 4800, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kablnet der 

Koningin. 
Stenograaf bij de stenografische inrichting. 

Oorlog. 
C.entmle 1nagazijnen van militaire klwJ,ing en 

witruRtin!J. 
Keurmeester. 

Waterstaat. 
Rijkswaterotaat. 

Havenmeester te 1erneuzen. 

1 Zie noot op bladz 62 

Landbouw, Nijverheld en Handel. 
Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

eigendom. 
J•uidisch am btenaar Ue klasse. 

SCHAAL 44. 
t 3000- f 5000, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kablnet der 

Konlngln. 
Commies-griffier b\j de Eerste Kamer der 

Staten-Generaal. 
Commies van Staat. 

Justitie. 
Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 

Apotheker. 
Recl.asseering. 

Ambtenaar. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

.Apotheker in het academisch zie1.enhPis te 
Leiden. 

Apothekeres in de klinieken der Rij1.suniversi
teit te Utrecht. 

Rijksbureau voor de 11Wnu1nentenzorg. 
ArcWtect. 

Marine. 
Mnrine-etablissement. 

Scheikundige. 

H ospitaaldienst. 
Burgerapotheker. 

Financien. 
Direcle be.lasting en, invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-accountant. 

Oorlog. 
Staatsbe,drijf der artillerie-inrichtingen. 

Werktuigkundige 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkszuivelinspectie. 

Adjunct-Rijkszuivelinspecteur. 

Rijksinstituut voor biologi,Sch visscherij-onderzoek. 
Bioloog Ile klasse. 

Toezicht op de maten en gewichten. 
IJker. 
RijksvoorlichtingsdienBt ten behoeve van den rub-
. berhandel en de rttbbernijverheid . 

Scheikundige Ile klasse. 
Arbeid. 

Rijksverzek.-:ringsbank. 
Agent. 
Centraal /.aboratorium ten behoeve van het Staats· 

toezicht op de volksgezondheid. 
Bacterioloog. 
Bioloog. 
Scheikundige. 

Rijksburea·u voor drinkwatervoorziening . 
Ingenieur Ile klasse. 
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SCHAAL 45. 
t 4000-t 5000, 10 jaar. 

10 jaarlijksche verhoogingen van f 100. 

Departementen van algemeen bestuur, 
·Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Konlngln. 
Hoofdcommies. 
Redacteur bij de tachy~afische inrichting. 
Technisch ambtenaar b1j het bureau Stoom-

vaartdienst van het Departement van Marine. 

Justitle. 
Rijlcspolitie. 

Districts-commandant, tevens Inspecteur der 
Rijksveldwacht. 

, Gevangenissen en Rijlcswerkinrichtingen te Ho<>rn 
en te Leiden. 

Directeur of directrice van een gesticht Ile kl. 

Tuchtscholen voor meisies. 
Directrice. 

Rijlcsopvoedingsgestichten voor meisfes. 
Directrice. · 

Binnenlandsche Zaken, 
Gemraal bureau vo<>r de statistiek. 

Hoofdcommies. 

N ederktndsche Staatscourant. 
Hoofdcommies. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Onderdirecteur. 
Hoofdcommies. 

Salariscommissie voor burgerlijke 
Rijlcsambtenaren. 

IIe Secretaris. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Secretaris van het college van curatoren. 
Conservator. 
Conservator bij demiorochemie,mijnbouwkunde 

en scheikunde. 

Algemeen Rijlcsarchief en Rijlcsarchieven in de 
provincien. 

Hoofdcommies. 

Koninklijke bibliotheek. 
Administrateur. 

Koninklijk penningkabinet. 
Directeur. 

Rijksmuseum. 
Onderdirecteur. 

Secretaris. 
Onderwijsraad. 

Marine. 
Rijlcswerven . . 

.Hoofdcommies. 

Marine-etablissement. 
Hoofdcommies. 

Hydrografi,e. 
.H_vdrographisch teekenaar, Ie cartograaf. 

l\i20. 

Flnanclen. 
Agentschap van het J',1 ini,terie van Financien, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld. 
Hoofdcommies. 
Roofdcommies (Heverificateurdergrootboeken). 

's Rijlcs schatkist. 
Betaalmeester IHe klasse. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdcommies ter directie. 
Controleur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der He klasse. 

Essaieur van den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken aan een 
lantoor der He klasse. 

He secretaris van den Raad van beroep voor 
de invoerrechten. · . 

Bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Voorzitter. 

Pen~ioenraden. 
Hoofdcommies. 

Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Hoofdcommies. 

Staatsmuntbedrij I. · 
Soheikundige bij de muntfabricage. 
Inspecteur. 

Legerpredikant. 
Aalmoezenier. 

Oorlog. 

Bureau van den inspecteur van den 
geneeskundigen dienst der landmacht. 

R oofdcommies. 

Topografische inrichting. 
Corrector. 
H oofd van administratie. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Hoofdambtenaar van administratie. • 
Administrateur. 

Bureau' van den chef van den generalen staf. 
Registrator. 

Waterstaat. 
Rijlcswaterstaat. 

Havenmeester ~·an den Rotterdamschen Water
weg. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Hoofdcommies 

Secretariaat der scheidsgerechten voor spoorweg
. personeel. 

Secretaris. 
RijlcspoRtspaarbank. 

Hoofdcommies . 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafi,e en telefonie. 
Hoofdcommies bij het hoofdbestuur. 

Staatsvis.•chershavenbedrijf te IJmuiden. 
Raiche£. 
Boekhouder . 

fi 
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Landbouw, Nijverheld en Handel. 
Landbouwhoogeschool. 

Secretaris van het college van curatoren. 

Rij kshengstveulende'f)Ot. 
Directeur. 

Veeartsenijkundige hoog,school. 
8ecretaris van het college van curatoren . 
Administrateur. 

Scheepvaartinspectie. i Expert. 

Octrooiraad en Bureau voor den 
eigendom. 

Technisch hoofdassistent . 
Hoofdassistent. 

industrieelen I 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en tele_fonie. 
Directeur van een kantoor der klasse Illa. 1 

Landbouw, Nijverheid ' en Handel. 
Scheepvaartinspectie. 

Onderinspecteur. 
Arbeid. 

Rij ksverzekeringsbank. 
Assistent controleerend geneeskundige. 
Geneesk•rndige bij de medische afdeeling. 

SCHAAL 47. 
f 24-00-f 5400, 18 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van £ 200 en 
daarna 6 van f 100. 

Administratief lioofdambtenaar. I 
Chef van het bureau Aanvragen en Inlichtingen Registratie 

bij het bureau voor den industrieelen ei-, , Landm ete; 
gendom. Landmeter 

Finaneien. 
domeinen, hypotheken 
van het kadaster. 
der domeinen. 

en kadaster. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Hoofd van administratie. 

Rijksverzekeringsbank. 
H oofdcommies . • 

Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids
bemiddeling. 

Hoofdcommie11. 

Gemrale gezondheidsraad. 
Hoofdcommies. 

College van bijstand, bedoeld in artikel 35 der 
Woningwet. 

Roofdcommies met den titel van verificateur. 

Kolonien. 
Technisch bureau van het Departemem van 

Kolonien. 
Techrusch hoofdambtenaar. 

Koloniaal etablissemem. 
Am btenaar van -admirustratie Ie klasse. 

SC HAA L 46. 
f 4400- f 5000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Griffier te Hellevoetsluis. 
Griffier te Amsterdam. 
Chef van den magazijndienst te Hellevoetsluis. 
Chef van den m agazijndienst te Amsterdam. 

Loodswezen. 
Inspecteur te Delfzijl. 
Commissaris van het loodswezen, de betonning, 

bebakening en verlichting en ontvanger der 
loodsgelden le categorie. 

LoodsschiJJpers Ieklasse, 3e, 4e, fie en 6e district, 

Financien. 
Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Ontvanger aan een kantoor der Ve klasse. 

SC H AAL 48. 
f 3000-f 5400, 12 jaar. 

12 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Waterstaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. · 

District-inspecteur der spoorwegdiensten. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
V isscherij-inspectie. 

Adjunct-inspecteur. 
Commies-redacteur. 

SCHAAL 49. 
f 4!100-f 5400, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Departementen van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 
Koningin. 

Onderdirecteur bij de stenografische inrichting. 
Onderdirecteur bij de tachygrafische inrichting. 

Justitie. 
Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen te Hoorn 

en te Leiden. 
Ile geneesheer bij de bijzondere strafgevangenis 

te .'s-Gravenhage. 
Directeur of directrice van een gesticht der 

Ie klasse. ' 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
Directeur van het le en 3e gesticht. 

Tuchtscholen voor iongens. 
Directeur. 

J ustitiegebouwen. 
Bouwkundig hoofdambtep.aar. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Onderdirecteur van het museum van oudheden 

te Leiden. 
Adjunct-directeur van de psychiatrisch-neuro-

logische kliruek te Utrecht. , 

1 Zie noot op bladzijrle l\2. 
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ln8pectie hooger en middelbaar onderwijs. 
lnspecteur der zeevaartscholen. 

Commis6ie voor ·s Rijlcs geschiedkundige publi
catii;n. 

Onderdirecteur. 

Rijlcsburemt voor de nwnumentenzorg. 
Onderdirecteur. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 
Directeur. 

Ondertvijsgebouwen. 
Districtsbouwkundige. · 
Bouwkundig hoofdambtenaar. 

Financien. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Controleur der invoerrechten en accijnzen. 
Ontvanger van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een kan
toor der le klasse. 

Controleur van den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der le klasse. 

Essaieur van den waarborg en de belasting 
der gouden en zilveren werken aan een kan
toor der le klasse. 

Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Wiskundig adviseur. 

Waterstaat. 
Land6gebouwen. 

Bouwku~dig hoof dam btenaar. 
Districtsbouwkundige. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Directeur van een kantoor der klasse lIIb. 1 

Hoofdcommies. 
Electrotechnisch hoofdam btenaar. 
Adjunct-inspecteur. 
Inspecteur bij den dienst cler kust- en scheeps

radiotelegrafie. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
ScheepvaartimJpectie. 

Adjunct-inspecteur. 

Toezicht op de ma/en en gewichten. 
l,Jker, chef van clienst . 

Arbeid. 
Dranlcwet. 

lnspecteur. 
Kolonien. 

Koloniacil etablissement. 
Hoofclambtenaar IIe klasse. 

SCHAAL 50. 
f 4400-f 5600, 6 jaar. 

(l jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Marine. 

Flnanciiin. 
Directe belastingen, in11oerrechten en accijnzen. 
Ontvanger aan een kantoor der IIe klasse : 

hieronder mede te begrijpen den ontvanger 
die, met ontheffing van het beheer van zijn 
kantoor, met behoucl van den ambtstitel 
wordt belast met andere werkzaamheden en 
zeven jaar de bezoldiging van ontvanger aan 
een kantoor cler Ille klasse heeft genoten, 
clan we! twintig jaar bij de administratie 
der directe belastingen, invoerrecbten en ac
cijnzen heeft gediend. 

Waterstaat. 
Rijlcswaterstaat. 

H avenmeester te IJmuiclen. 

SCHA AL 51. 
f 5200- 5800, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Justitie. 
Gevangenissen en Rijlcswerkinrichtingen te Hoorn 

en te Leiden. 
le geneesheer bij de bijzondere strafgevangenis 

te 's-Gravenhage. 

Rijlcswerkinrichtingen ,, V eenhuizen". 
Directeur van het 2e gesticht. 

Financien. 
's Rijlcs schatkist. 

Betaalmeester IIe klasse. 

Registrcttie, domeinen, hypotheken en kad,aster. 
Ontvanger aan een kantoor der IVe klasse. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
IVe klasse. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en tele/onie. 
Directeur van een kantoor der klasse Ila. 1 

Adjunct-directeur. 

SCHAAL 52. 
f 3000- f 6000, 15 jaar. 

15 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningin. 
Commies-griffier bij de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. . 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke bibliotheek. 

Conservator. 

Ingenieur. 
Architect. 

Onderwijsgebouwen. 

Marine. 

Rijkswerven. Rijlcswerven. 
Adjunct-administrateur te Hellevoetsluis. Ingenieur der marine. 
Griffier te Willemsoord. Electrotechnisch ingenieur. 
Chef van den magazijndienst te Willemsoord. __ _ 

1 Zie nr,ut cp 1-ladzijde 6:i. j 1 Zie noot op bladzijde 62. 

5* 
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Verifkatie van 's Rijks zee-instrumenten te Leiden. Staatsboschbeheer. 
Verificateur. Houtvester. 

Loodswezen. Domeinbeheer. 
Chef van den bouwkundigen dienst. Rentmeester. 

Finaneiiin. 
Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
Controleur der grondbelasting. 
Scheikundige aan het laboratorium. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster . 
Ingenieur der domeinen. 

Bestuur der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. 
Secretaris-penningmeester. 
Bacterioloipsch onderzoeker. 

Oorlog. 
Oentrale magazijnen van militaire kleeding en 

uitrusting. 
K eurm eester-technoloog. 

Staatsbedrij f der artilleriP-inrichtingen. 

Technoloog. 
Ingenieur. 
Doctor in de scheikunde. 
Oud-officier-werktuigkundige. 

Waterstaat. 

Ingenieur. 
Rijkswaterstaat. 

Ingenieur. 
Architect. 

Landsgebouwen. 

Staatsbedrijf der posterijen. telegrafie en telefonie. 
Ingenieur. 

Geologische dienst. 
Geoloog. 

Zuiderzeewerken. 
Ingenieur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijksconsulenten- of voorlichtingsdienst ten 

behoeve van den landbouw. 
Rijkslandbouwconsulent. 1 

Rijkstuinbouwconsulent. 1 

Rijksveeteeltconsulent. 1 

Rijksbijenteeltconsulent. 1 

Rijkszuivelconsulent. 1 

Rijkslandbouwproefstations, met inbegrip van hd 
Rijksboschbouwproefstation en het Rijkszuivelsta-

Scheikundige. 
Plantkundige. 
Landbouwkundige. 
Bacterioloog. 

tion. 

Phytopathologische dienst. 
Phytopatholoog. 
Ornitoloog. 

Rijkskeuringsdienst van voor uitvoer bestemd 
vleesch. 

Rijkskeurmeester. 

1 De Rijksconsulenten in het bezit van een 
diploma voor landbouwingenieur of veearts 
kunnen, na het maximum van deze schaal te 
hebben bereikt, nog 5 tweejaarlijksche verhoo
g ingen van f 200 ontvangen. 

Visscherij-inspectie. 
Visscherijconsulent. 

Rijksinstituut voor hydrographisch vis8cherij
onderzoek. 

Scheik undige. 

Scheepvaartinspeclie. 
IIe Scheepsbouwkundig ingenieur. 
Scheepsbouwkundige. 

Raa.d voor de scheepvaart. 
Secretaris . 

Koninldij k N ederlandsch meteorologisch instituut. 
Adjunct-directeur. 

Technische voorlichtinqsdienst ten behoeve van 
de nij verheid. 

Ingenieur bij het nijverheidslaboratorium. 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Scheikundige. 

Rijksproefstation en voorlichtingsdienst ten be
hoeve van de lederindustrie. 

Scheikundige. 

Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van d n 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Technoloog. 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 
eigendom. 

Juridisch ambtenaar Ie klasse. 
Ingenieur. 

Rijksseruminrichting. 
Bacterioloog. 
Scheikundige. 
Land bou wkundige. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Inspecteur. 
Scheikundig ingenieur. 
Electrotechnisch ingenieur. 
Landbouwkundige. 

Havenarbeid. 
Inspecteur. 

Stoomwezen. 
Ingenieur Ile klasse. 

Ingenieur. 
Rij ksverzekeringsbank. 

Oentraal laboratorium ten behoeve van het Staats-
toezicht op de volksgezondheid. 

Ie Bacterioloog. 
Ie Bioloog. 
Ie Scheikundige. 

Rijksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Scheikundig bacterioloog 
Geoloog. 
Hydroloog. 
Ingenieur Ie k!asse. 
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Kolonien. 
Technisch bureau van het Departement van 

Kolonii!n. 
Ingenieur. 

SCHAAL 53. 
f 4800-f 6000, 6 jaar. 

6 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kablnet der 

Koningin. 
Referendaris. (Bij den Raad van State : Refe

rendaris werkzaam aan de afdeeling Geschillen 
van hestuur.) 

Directeur van de stenographische inrichting. 
Directeur van de tachygraphische inrichting. 

Justitie. 
Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuiien". 

Geneesheer. 

Binnenlandsche Zaken. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Referendaris. 

Salariscommmissie voor burgerlijke Rijksambte
naren. 

l e Secretaris. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische h<iogeschool. 
Bedrijfsingenieur-conservator. 

Rijks schooltoe?icht. 
Districtsschoolopziener. 

Jnspectie lichamelijke opvoeding. 
lnsptJcteur. 

Koninklijke bibliotheek. 
Onderbibliothecaris. 

Directeur. 
Rijksmusemn. 

Onderwijsgebouwen. 
Ingenieur-afdeelingschef. 
Architect-afdeelingschef. 

Marine . 
Rijkswerven. 

Aclministratem met den rang van referendaris. 

Financien. 
Agentschap van het Ministerie van Financii!n, 
Directie van de grootboeken der nationale schuld. 
Referencla1;s. 

Pensioenraden. 
Referenclaris. 

Weditwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Referenclaris. 
S taatsmuntbedrijf. 

Chef der muntfabricage. 

Oorlog. 
Bureau van den inspecteur van den 
geneeskitndigen dienst der landmacht. 

Referendaris. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Bureauchef voor technische za.ken. 

Watersfaat. 
Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

Ingenieur voor het stoomwezen cler spoorweg-
cliensten. · 

Ingeniem voor de electrische inrichtingen der 
spoorwegdiensten. 

Rijlisingenieur voor de spoorwegen. 
Inspecteur in algemeenen dienst voor de spoor

wegen. 
Referendaris . 

Rij kspostspaarbank. 
Referendaris. 

Staatsbedrij f der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Referenclaris bij het Hoofdhestuur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Landbouwhoogeschool. 

Bi bliothecaris. 
Administrateur. 

Veeartsenijkundige hoogeschool. 
Bibliothecari s. 
Rijksinstituut voor biologisch visscher-ij-onderzoek. 
Bioloog l e klasse. 
Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 

eigendom. 
Chef van den administratieven dienst. 

Arbeid. 
Rijksverzekeringsbank. 

Referendaris. 
R eferendaris bij de controle op het rekenplichtig 

heheer. 
Inspecteur der agenten. 
Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids-

bemiddeling. 
Referenclaris. 
College van bijstand, bedoeld in artikel 3/i der 

Secretaris. 
Woningwet. 

V erzekeringsraden. 
Secretaris. 

Hooge Raad van arbeid. 
Secretaris. 

SCHAAL 54. 
f 5600- f 6000, 4 jaar . 

2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Oorlog. 

Legerpredikant in algemeenen dienst. 
Hoofdalmoezenier. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en teletonie. 
Controleur bij de posterijen en t elegrafie. 

SCHAAL 55. 
f 5600-f 6200, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justitie. 

Rijksop_voedingsgestichten voor 7ongens. 
Directeur. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijkeuniversiteiten en technische hoogeschool. 
Directeur van 's Rijks Herbarium. 
Algemeen Rijksarchie/ en Rijksarchieven in de 

provincien. 
Archivaris bij het algemeen Rijksarchief. 
Rijksarchivaris in de provincien. 

Financien. 
Directe belaetingen, invoerrechten en accijmen. 
lnspecteur, tevens controleur van den waarborg 

en de belasting van gouden en zilveren werken. 
Staatsmuntbedrij f. 

l e Scheikundige, chef der afdeeling controle. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Onderdirecteur. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegra/ie en tele/onie. 
Directeur van een kantoor der klasse Ilh. 1 

Directeur van het spoorwegpostkantoor te 
Zwolle. 

Directeur van het spoorwegpostkantoor te 
Arnhem. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Inspecteur. 
V isscherij-inspectie. 

Scheepvaart-inspectie. ] 
Inspecteur. 

Toe7icht op de maten en gewichten. 
Inspecteur van het ijkwezen. 

Kolonien. 
School tot opleiding wn commies bij den Indi

schen po8t-, telegraaf- en telefoondienst. 
Directeur. 

Koloniaal etablissement. 
Hoofdam btenaar le klasse. 

SCHAAL 56. 
f 4-000- f 6600. 13 jaar. 

13 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 
Justitie . 

J u.•titiegebouwen. 
Adjunct-Rijksbouwmeester. 

Binnenlandsche Zaken. 
Gentraal Burea•1, voor de Stati8tiek. 

Accountant. 
Financien. 

Directe t,el,tuJtingen, invoerrechten en accijnzen. 
Tnspecteur. 
Accountant. 
l e Secretaris van den Raad van beroep voor 

de invoerrechten. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen en groeven. 

Ingenieur. 

1 Zie noot op blad~ijde 62. 

SCHAAL 57. 
f 5200-f 6600, 7 jaar. 

7 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Departe menten van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Koningln. 
Secretaris van den Raad van State. 
Secretaris van de Algemeene Rekenkamer. 

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsgebouwen. 

Adjunct-Rijksbouwmeester. 

Financien. 
's Rijks schatkist. 

Betaalmeester l e klasse. 

Directe bela..•tingen, invoer·rechten en accijnzen. 
Ontvanger aa.n een kantoor der l e klasse. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadasler. 
Inspecteur. 
Ingenieur-verificateur van het kadaster. 
Ingenieur-verificateur der domeinen. 

Pensioenraden. 
Secretaris. 

Waterstaat. 
Landsgebouwen. 

Adjunct-Rijks bou wmeester 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Veeartsenij kundige dienst. 

Adjunct-inspecteur. 
Districts veearts. 

Rijkszuivelinspectie. 
Rijkszuivelinspecteur. 

Scheepvaartinspectie. 
Scheeps bouwkundig ingenieur. 

Koninklijk Nederlandsch meteorologisch instituut. 
Directeur. 

Rijksserumim·ichting. 
Onderdirecteur. 

Arbeid. 
Hooge Raad van arbeid. 

Lid, tevens secretaris. 

SCHAAL 58. 
f 6000-f MOO, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen ,·an f 200. 

Financien. 
Registratie, domeinen, hy'J?otheken en kadaster. 
Ontvan~er aan een kantoor der Ille klasse. 
Bewaarcter van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
Ille klasse. 

Waterstaat. 
Staatsbed1·ijf der posterijen, telegrafie en telefonie. 
Directeur van een kantoor der klasse la. 1 

1 Zie noot op bladz. 62. 



71 23 JAN UAR I. 1920 

Directeur van 
Amsterdam. 

Directeur van 
Rotterdam. 

het spoorwegpostkantoor te 

het spoorwegpostkantoor te 

• 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Staatsboschl:ieheer. 
Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 59. 
f 4800-f 7000, 11 jaar. 

11 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Binnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen en krankzinniqengestichten. 
Geneeskundige, belast met de leiding van het 

laboratorium te Woensel (uitwonend). 
Geneeskundige (uitwonend)-te Woensel. 
le Geneesheer te Medemblik. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijlcsuniversiteiten en technische hoogeschool. 

.Adjunct-directeur bij de sterren wacht. 

SCHAAL 60. 
f 5500- f 7000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kablnet der 

Koningln. 
.Administrate:ur of Raad-adviseur bii een De

partement van algemeen bestuur. 

Justitie. 
Rijkswerkinrichtingen ., Veenhuizen". 

Hoofddirecteur. 

Binnenlandscho Zaken. 
Gentraal bureau voor de stati-itiek. 

.Administrateur. 

Algemeene Landsdrukkerij. 
Directeur. 

Ondarwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversitfiten en technische hoogeschool. 

Bibliothecaris. 
Directeur van 's Rijks museum voor natuur

lijke historie. 
Directeur van het museum van oudheden te 

Leiden. 
Directeur van het ethnographisch museum. 

Gommissie voor 's Rijks geschiedkundige 

Directeur. 
publicatien. 

Rijksbureau voor de monumentenzorg. 
Directeur. 

Rijksacademie van beeldende kunsten. 
Hoogleeraar. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Eerstaan wezend electrotechnisch ingenieur. 
Hoofdingenieur der marine. 
Eerstaanwezend bouwkundig ingenieur. 

JJ:larine-etablis.iement. 
Adviseur-scheikundige. 

Verificatie van 's Rijks zeeinstrumenten. 
Adviseur-venficateur. 

Rijks kustverlichting. 
Chef van den technischen dienst der kustver

lichting (met den rang van hoofdingenieur). 

Financien. 
Agentschap van het Ministerie van Financien, 

Directie van de grootboeken ~er 
nationale schuld. 

Administrateur. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofdinspecteur. 
Inspecteur der grondbelasting. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Hoofdinspecteur der registratie en domeinen. 
Directeur der Staatsloterij. 
Inspecteur van het kadaster . 

Weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren. 

Directeur. 
Oorlog. 

Staatsbedrij f der artillerie-inrichtingen. 
Chef voor personeele zaken. 

Waterstaat . 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdingenieur. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten 
Rijkshoofdingenieur voor de spoorwegen. 
Secretaris. 

Spoorwegen met beperkte snelheid. 
Rijkscommissaris voor spoorwegen met beperkte 

snelheid . 

Rijkspostspaarbank. 
Onderdirecteur. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en tele/onie. 
Administrateur bij het Hoofdbestuur. 
Hoofdingenieur. 
Inspecteur. 

Geologische dienst. 
Geoloog-afdeelingschef. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Rijkslandbouwproefstations, met inbegrip van het 

Rijksboschl:iouwproefatation en het 
Rijkszuivelstation. 

Afdeelingsdirecteur. 
Directeur van een controlesta.tion. 
Directeur van een boschbouwproefstation. 

Phytopathologiache dienst. 
Inspecteur, hoofd van den phytopathologischen 

dienst. 
Staatsboschl:ieheer. 

Inspecteur. 

Rijksinatituu-t voor biologisch vissclierij-onderzoek. 
Directeur. 
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Rijksinstituut voor hydrographisch visscherij
onderzoek. 

Directeur. 

Technische voorlichtingsdien.st ten behoeve van 
de nijverheid. 

Directeur van bet nijverbeidslaboratorium. 
Nijverbeidsconsulent. 

Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. 
Directeur. 

Rijksvoorlich{ingsdienst ten behoeve van den 
rubberhandel en de rubbernijverheid. 

Directeu.r. 

Odrooiraad en Bureau voor den industrieelen 
eigendom. 

Lid van den Octrooiraad. 

Arbeid. 
Arbeidsinspectie. 

Geneeskundige. 

Stoomwezen. 

I1a1geniePr le klasse. 

Rijksverzekeringsbank. 
Admirustrateur. 
Controleerend geneeskundige. 

• Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids
bemiddeling. 

Admimstrateur. 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
Inspecteur. 

Oentraal laboratorium ten behoeve van het Staats
toezicht op de volksgezondheid. 

Hoofd der bacteriologiscbe afdeeling. 
Hoofd der cbemische afdeeling. 

Raden van Arbeid. 
Voorzitters van de Raden van Arbeid, met 

uitzondering van die te Amsterdam, 's-Gra
venhage en Rotterdam . 

Kolonien. 
Technisch bureau van het Departement 

van Kolonien. 
Hoofdingenieu r. 

SCHAAL 61. 
f 6400- f 7000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verboogingen van f 200. 

Binnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Geneesheer-directeur te Grave. 
Geneesheer, waarnemend directeur te Woensel. 

Onderwijs, Kunsten en Wet~nschappen. 
lnspedie hooger en middelbaar onderwijs. 

Inspecteur der gymnasia. 
Inspecteur van het middelbaar onderwijs. 

lnspectie lager onderwijs. 
Inspecteur. 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der artillerie-inricht·ingen. 

Bedrij~chef. 
Waterstaat. 

Staatsbedrij f der posterijen, telegrafi,e en telefonie. 
Directeur van een kantoor der klasse lb. 1 

SCHAAL 62. 
f 6500--f 7500. 6 jaar. 

2 driejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Departement~n van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Konlngin. 
Griffier van de Eerste Kamer der Staten

Generaal. 

Binnenlandsche Zaken. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Adjunct-directeur. 

Krankzinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Geneesheer-directeur te Medero blik. 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 

Adjunct-directeur. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafi,e en telefonie. 
Algemeen secretaris. 
Hoofdinspecteur. 

Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuul,en. 
Directeur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Directie van den landbouw, algemeene dien.st. 
Inspecteur van den landbouw. 
Inspecteur van het landbouwonderwijs. 
Inspecteur van den veeartsenijkundigen dienst. 
Inspecteur van het zuivelwezen. 

Octrooiraad en Bureau voor den indWJtri
eelen -eigendom. 

Gewoon lid van den Octrooiraad, tevens lid 
van bet college van directeuren. 

Arbeid. 
Rijksverzekeringsbank. 

Administrateur bij den geneeskundigen dienst. 

Verzekeringsraden. 
Bezoldigd lid. 

SCHAAL 63. 
f 6500- f 8000, lO jaar. 

5 tweejaarlijkscbe verboogingen van f 300 .. 

Waterstaat. 
· Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 

I 
Liu. 

7,uiderzeewerken. 
I Hoofdingenieur. 

' 1 Zie noot op bladzijde 62. 
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Arbeld. 
Arbeidsinspectie. 

H oofdinspecteur. 
Medisch adviseur. 
Electrotechnisch adviseur. 
Scheikundig adviseur. 

Havenarbeid. 
H oofdinspecteur. 

8toomwezen. 
Hoofdingenieur. 

SCHAAL 64. 
f 7000-f 8000, 6 jaar. 

. 2 driejaarlijksche verhoogingen van f 500. 
Departementen van algemeen bestuur, 

Hooge Colleges van Staat en Kablnet der 
Koningin. 

Raad-adviseur, niet bij eene afdeeling werkzaam, 
of Administrateur met den persoonlijken titel 
van directeur-generaal. 

Justitie . 
J ustitie,gebouwen. 

Rijksbouwmeester. 

Binnenlandsche Zaken. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Directetir. 

Kranlczinnigenwezen en krankzinnigengestichten. 
Inspecteur van het Staatstoezicht op krank-

zinnigen en krankzinnigengestichten. 
Geneesheer-directeur te Woensel. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

Lector-directeur bij het tandheelkundig insti
tuut te Utrecht. 

Geneesheer-directeur van het nieuw academisch 
ziekenhuis t e Leiden. 

Geneesheer-directeur van de klinieken der 
Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Algemeen Rijksarchie/ en Rijksarchieven 
in de provincien. 

Algemeen Rijksarchivaris. 

Koninlclijke bibliotheek. 
Bibliothecaris. 

Rijks1nuseum. 
Hoofddirecteur, tevens directeur van het Rijks

museum van schildetijen. 

Rijksacademie van beeldende kunsten. 
Hoogleeraar-directeur. 

Onderwijsgebouwen. 
Rijksbouwmeester. 

Marine. 
Rijkswerven. 

Directeur van scheepsbouw. 
Directeur. 

Financien. 
Agentschap van het Ministerie van Financien, 
Directie van de grootboeken der nationale schiild. 
Agent. 

Directe be/,astingen, invoerrechten en accijnzen. 
Directeur. 
Directeur van het laboratorium. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Directeur. 

Oorlog. 
Topografische inrichting. 

Directeur. 

Staatsbedrij / der artillerie-inrichtingen. 
Directeur. 

Waterstaat . 
Rijkswaterstaat. 

Hoofdingenieur-directeur. 

Landsgebouwen. 
Rijksbouwmeester. 

Directeur. 
Rijkspostspaarbank. 

Staatsbe.drij f der posterijen, tele,grafie en telefonie. 
Directeur van den postcheque- en girodienst. 

Geologische dienst. 
Directeur. 

Rijksstudie.dienst voor de luchtvaart. 
Directeur. 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 
Staatstoezicht op de mijnen en groeven. 

Hoofdingenieur. 

V isscherij-inspectie. 
Hoofdinspecteur. 

Scheepvaartinspectie. 
Hoofdinspecteur. 

Raad voor de scheermaart. 
Voorzi tter. 

Koninklijk N e.derlandsch meteorologisch instituut . 
Hoofddirecteur. 

Octrooiraad en Bureau voor den industrieelen 
eigendom. 

Voorzitter van den Octrooiraad. 

Rijkuseruminrichting. 
Directeur. 

Arbeid. 
Rij ksverzekeringsbank. 

Wiskundig adviseur. 
Medisch adviseur. 
Secretaris-generaal. 

Dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids
bemiddeling. 

Directeur. 
Oentrale gezondheidsraad. 

I Voorzitter. 

Rij ksbureau voor drinkwatervoorziening. 
Directeur. 
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Raden van Arbeid. 
Voorzitter van den Raad van Arbeid te Am

sterdam. 
Voorzitter van den Raad vanAr beid te 's-Gra

venhage. 
Voorzitter va.n den R aad van Arbeid te Rot

terdam. 
Verzekering,•raden. 

Bezoldigd lid en voorzitter. 

Kolonlen. 
Technisch bureau van het Departement van 

Koloniln. 
Directeur. 

Koloniaal etablissement. 
Directeur. 

SCHAAL 65. 
f 7500- f 8500, 6 jaar. 

2 driejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen. telegra/i,e en telefonie. 
Hoofdingenieur-directeur. 

Arbeid. 
Rij ksverzek•ringsbank. 

Lid en plaatsverva.ngend voorzitter van het 
bestuur. 

Lid van het bestuur. 

SCHAAL 66. 
f 7500--f 9000, 6 jaar. 

3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 500. 

Departementen van algemeen bestuur, 
Hooge Colleges van Staat en Kabinet der 

Konlngin. 
Secretaris-Generaal van een Departement van 

algemeen bestuur. · 
Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Gene

raal. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoogeschool. 

H oogleeraar. 

1 nBpectie hooger en middelbaar onderwij.,. 
Inspecteur-generaal van het nijverheids

onderwijs. 
Financien. 

's Rijks schatkist. 
Thesaurier-generaal . 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Hoofddirecteur. 

Registratie, domeinen, hypotheken en kad<tster. 
Hoofddirecteur. 

Staatsm1intbedrijf. 
Muntmeester. 

Oorlog. 
Staatsbedrijf der artillerie-inrichtingen. 

Directeur, voorzitter van het college van direc
teuren. 

Waterstaa t. 
Rijkswaterstaat. 

Inspecteur-generaal. 

Raad van toezicht op de spoorwegdiensten. 
Voorzitter. 

Landbouw, Nijverheia en Handel. 
Directie van den landbouw, algemeene dienst. 
Directeur-generaal . 

Landbouwhoogeschool. 
Hoogleeraar. 

Veeartsenijkund·ige hoogeschool. 
Hoogleeraar. 

Arbei:I . 
A rbeidsimpectie. 

Directeur-generaal van den arbeid. 

Staatstoezicht op de volksgezondheid. 
Directeur-generaal, hoofd der afdeeling Volks

gezondheid van het Departement van Arbeid . 

Rijks~·erzekeringsbank. 
Lid en voorzitter van het bestuur. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Janu
~ri 1920 (Staatsblad n°. 37). 

l\'.4j bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
CH. RUYS DE BEEREKl!ROUCK. 

B IJLAGE B. 

Bezoldiging voor directeuren van en Jeeraren 
aan Rijks hoogere burgerscholen en daar
mede overeenkomende inrichtingen van on
derwijs ; burgerleeraren aan inriehtingen voor 
militair onderwijs ; hoof den en onderwijrers 
aan Rijksinrichtingen voor lager onderwijs ; 
onderwijrend personeelaan Rijkstuchtscholen, 
Rijksopvoedingsgestichten en aan gevange
nissen, voor zoover deze niet is geregeld in 
bijlage A. 

Rijks hoogere burgerscholen met vijf
ja1igen cursus. 

I. Directeuren : 
Het salaris der directeuren bedraagt f 5500, 

na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 250. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 

Aanteekeningen : . 
10. De salarissen zijn vermeld zonder aftrek 

wegens standplaats. 
2°. De regeling geldt zoowel voor mannelijke 

als voor vrouwelijke ambtenaren, tenzij 
uitdrukkelijk een van beiden is genoemd. 

3°. vVaar over het meetellen van dienstjaren 
aan bepaalde inrichtingen van onderwijs 
wordt gesproken, zijn daaronder zoowel 
die in Nederland als de gelijknamige 
in de kolonien en Overzeesche bezittingen 
des Rijks te verstaan. 
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hoogere burgerschool of van eene daarmede 
gelijk te stellen inrichting van middelbaar of 
voorbereidend hooger onderwijs, telt ten voile 
mede. 

Indien de school 10 of meer klassen telt , 
wordt het salaris met f 500 verhoogd. 
· 2. Leeraren, uitgezonderd die in gyrnnastiek 
en schoonschrijven : 

a. bjj 19 tot en met 24 lesuren per week : 
f 3500, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst

jaren telkens te verhoogen m et £ 25(), alzoo 
tot een maximum van f 5500. 

Aan doctoren, sepromoveerd aan eene Neder• 
landsche univers1teit of hoogeschool, wordt na 
18 en 20 dienstjaren nog eene verhooging telkens 
van f 250 toegekend, alzoo tot een maximum 
van f 6000. 

Lesuren boven 24, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
f 140 per wekelijksch lesuur. 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week : 
f 850, benevens f 140 per wekelijksch lesuur, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen m et f 10 per wekelijksch lesuur. 

c. bij _minder dan 10 lesuren per week : 
f 140 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10 per wekelijksch lesuur. 

3. Leeraren in gyrnnastiek en schoonschrij
ven worden bezoldigd als hieronder voor de 
leeraren aan hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus is bepaald. 

4. Indien een leeraar een of meer neven
betrekkingen bij het onderwijs bekleedt, kan 
zijn salaris aan de Rijk-s hoogere burgerschool 
zoodanig worden verminderd, dat het totaal 
der salarissen niet hooger wordt dan het bedrag, 
hetwelk hij zou genieten, indien hij alle uren 

. aan die Rijks hoogere burgerschool gaf, ver
meerderd met f 850. 

Rijks hoogere burgerscholen met drie
jarigen cursus. 

I. Directeuren : 
Het salaris der directeuren bedraagt f 4500, 

na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telke11s te verhoogen 
met f 250. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
hoogere burgerschool of van eene daarmede 
gelijk te stellen inrichting van middelbaar of 
voorbereidend hooger onderwijs, telt ten , olle 
mede. · 

Indien de school 10 of m eer klassen telt, 
wordt het salaris met f 500 verhoogd. 

2. Leeraren : 
a. bij 19· tot en met 24 lesuren per week: 
f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 dienst-

jaren t elkens te verhoogen met f 200 en na 
16 dienstjaren met f 100. 

Lesuren boven 24, opgedragen voor een 
jaarcursus, worden bovendien vergoed met 
f 120 _per wekelijksch lesuur. 

b. biJ 10 tot en met 18 lesuren per week : 
f 700, benevens f 120 per wekelijksch lesuur, · 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 10 per wekelijksch 
lesuur. 

c. bij minder dan 10 lesuren per'· week: 
f 120 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10 per wekelijksch lesuur. 

Indien een leeraar een of meer nevenbetrek
kingen bij het onderwijs bekleedt, kan zijn 
salaris aan de Rijks hoogere burgerschool 
zoodanig worden verminderd, dat het totaal 
der salarissen niet hooger wordt dan het bedrag, 
hetwelk hij zou genieten, indien hij alle uren 
aan die Rijks hoogere burgerschool gaf, ver
meerderd met f 700. 

Het onderwijzend personeel van hoogere 
burgerscholen met driejarigen cursus, in het 
bezit van volledige bevoegdheid in het door 
hen onderwezen vak voor hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus, uitgezonderd de leer
a ren in boekhouden en teekenen, of in het 
bezit van twee akten, welke elk afzonderlijk 
bevoegd maken tot het geven van onderwijs 
aan eene hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus, uitgezonderd de akte voor schoonschrij. 
ven, wordt bezoldigd alsof het aan eene hoogere 
burgerschool met vijtjarigen cursus verbonden 
ware. 

Be-palingen, geulende voor leeraren zoowel aan 
ll,()()fjere burgerscholen met vijfjarigen als aan 
hoogere burgerscholen met driejarigen cursus : 

l. Voor leeraren in vakken, waaraan labo
ratoriumarbeid is verbonden, worden voor de 
berekening van het salaris laboratoriwn -uren 
in aanmerking genomen en we! : 

a. voor leeraren in natuur- en scheikunde : 
·bij 4 tot en met 7 we kelijksche lesuren: 

een uur; 
bij 8 tot en met 15 wekelijksche lesuren: 

twee uren; 
bij meer dan 15 wekelijksche lesuren : drie 

uren · 
b. 'voor leeraren in natuurlijke historie : 
bij 8 of meer wekelijksche lesuren : een uur • 
2. Op het salaris van leeraren, die in geen 

der door hen onderwezen vakken volledige 
bevoegdheid bezitten voor de. school, waaraan 
zij werkzaam zijn, wordt een aftrek van 15 pet. 
toegepast, met dien verstande, dat op het 
salaris van een leeraar aan eene hoogere bur
gerschool met vijfjarigen clirsus, die in het 
bezit is van twee akten, die elk afzonderlijk 
bevoegd maken tot het geven van onderwijs 
aan eene hoogere burgerschool met driejarigen 
cursus, uitgezonderd voor de akte schoonschrij
ven, geen aftrek wordt toegepast . 

3. Als diensttjjd telt ten volle mede de tijd, 
als leeraar doorgebracht aan gymnasia, hoogere 
burgerscholen, lycea, middelbare of hoogere 
handelsscholen, zeevaartscholen, middelbare 
scholen voor nijverheidsonderwijs, middelbare 
landbouwscholen, middelbare scholen voor 
meisjes, kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwjjzeressen, als onderwijzer op jaarwedde 
aan Rijksnormaallessen, alsmede de diensttijd, 
als leeraar in een of meer der vakken, genoemd 
in de wet op het Middelbaar Onderwijs, doorge
bracht aan de Koninklijke militaire academie, 
het Koninklijk instituut voor de marine, de 
cadettenschoo1 en den hoofdcursus. 

Diensttijd aan lagere scholen e •. aan scholen 
voor Iae;er nijverheids -. handels- en landbouw
onderWIJS t elt voor de helft mede tot een maxi
mum van zes jaren. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt twee jaar meer dan den werkelijken 
diensttijd VE1rgolden. 
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Rijks middelbare landbouwscholen en 
Rijkszulvelschool te Bolsward. 

Directeuren en leeraren worden bezoldigd 
overeenkomstig de bepalin~en voor de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, met <lien 
verstande, dat de wedden van de Directeuren 
der nriddelbare landbouwscholen overeenstem• 
men met die van cfe Directeuren va,n de hoo
gere burgerscholen, welke 10 of meer klassen 
tellen, en dat de leeraar in lichamelijke op
voeding aan de nriddelbare koloniale landbouw
school te Deventer wordt bezoldigd op gelijken 
voet als de andere leerarPn aan diP school ver
bonden. 

De onderwijzers aan de middelbare landbouw
school.te Deventer, die in het bezit zijn van een 
diploma voor het geven van ambachtsonderwijs, 
genieten een salaris van f 2000, met 8 jaarlijk
sche verhoogingen van f 100. Wanneer zij 
in het bezit zijn van eene bevoegdheid :'.\LO. 
voor het bijbehoorend teekenen, wordt hun 
salaris vastgesteld op f 2200, na 1, 2, 3, 4, 5 
en 6 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100 
en na 7 en 8 dienstjaren telkens met f 200. 

Rijks Ia.nd- en tuinbouwwinterscholen. 

De directeurnn der Rijksland- en tuinbouw
winterscholen, die als zoodanig en niet als 
Rijksconsulent worden bezoldigd, genieten het
zelfde salaris als de Rijksconsulenten. 

De leeraren met middelbare bevoegdheid 
voor de landbouwkundige vakken worden 
bezoldigd overeenkomstig de bepalingen voor 
de Rijksconsulenten ; de overige leeraren met 
nriddelbare bevoegdheid overeenkomstig de 
bepalingen voor de hoogere burgerscholen met 
driejarigen cursus. 

De leeraren zonder nriddelbare bevoegd
heid, doch in het bezit van de hoofdakte en 
akte voor land- en (of) tuinbouwkunde L. 0. 
of in het bezit van eene hoofdakte en van 
een of meer bevoegdheden tot het geven van 
lager onderwjjs in eene vreemde taaf, genieten 
een salaris van f 2800, met tien jaarlijksche 
verhoogingen van f 200. 

Diensttijd aan lagere scholen telt voor de 
helft mede tot een maximum van zes jaren. 

Leeraren, uitsluitend belast met het geven 
van enkele lessen, ontvangen f 3,50 per lesuur. 

Rijks Iandbouwhuishoudschool 
,, De Rollecate". 

1. Directri ce : 
Het salaris van de directrice bedraagt f 3500, 

na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 250. 

2. Leeraren : 
a. bij 19 of meer lesuren per week: 
f 2500, na 2 en 4 dienstjaren telkens te ver

hoogen met f 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 
dienstjaren telkens met f 100. 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week : 
f 600, benevens f 100 per wekelijksch lesuur, 

na 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10 en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 5 per wekelijksch lesuur. 

De vaste wedde van f 600 wordt alleen dan 
verleend, indien de leerares geen andere be
trekking waarneemt. Indien dat wel het geval 

• 
is, kan aan het uren-honorarium eene toelage 
van ten boogste f 600 worden toegevoegd. 

c. bij nrinder dan 10 lesuren per week : 
f 100 per wekelijksch lesuur, na 2 en 4 dienst

jaren telkens te verhoogen met f 10 en na 6, 
8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens met 
f 5 per wekelijksch lesuur. 

Op bet salaris van leeraressen, die geen 
enkele bevoegdheid bezitten voor bet door 
haar onderwezen vak, wordt een aftrek van 
15 pet. toegepast. 

Landbouwhuishoudonderwijs. 
Het salaris der leeraressen bedraagt f 1800, 

na 2 en 4 dienstjaren telkens te verboogen 
met f 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100. 

Op het salaris dezrr leeraressen wordt geen 
klasse-aUrek toegepast. 

Rijks rietvlechtschool te Noordwolde. 
Het salaris van den directeur bedraagt f 4500, 

na. 2, 4, 6 en 8 dienstjaten telkens te verhoogen 
met f 250. 

Het sa.laris van den leeraar met bevoegdheid 
tot het geven van middelbaar onderwijs in het 
teekenen en van den leeraar met hoofdakte 
en twee akten voor lager onderwijs in moderne 
talen bedraagt f 2800, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200 en na 10, 12, 
14 en 16 dienstjaren telkens met f 100. In 
deze bezoldiging is vergoeding voor den avond
CUl'SUS inbegrepen. 

Diensttijd aan lagere Rcholen en aan scbolen 
voor lager nijverheids-, handels- en landbouw
onderwijs• telt voor de helft mede tot een maxi
mum van zes jaar. 

Het salaris van den leeraar in rietvlechten 
bedraagt f 1600, na 2 en 4 dienstjaren telkens 
te verhoogen met £ 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 
en 16 dienstjaren telkens met f 100. 

Het salaris van den-leeraar in mandenmaken 
bedraagt f 2400, na 2 en 4 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 
en 16 dienstjaren telkens met f 100. 

Rijks schoenmakers- en -l~erlooiersschool 
te Waalwijk. 

Het salaris van den directeur bedraagt f 5500, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 250. 

Het salaris van den leeraar-looimeester, 
van den leeraar in machinale schoenfabricage 
en van den leera.ar in hand- en maatschoen
makerij bedraagt f 3500, na 2, 4, ·6, 8, 10, 12 
en 14 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200 en na 16 dienstjaren met f 100. 

Het salaris van den leeraar in teekenen 
bedraagt f 120 per wekelijksch Iesuur, na 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per wekelijksch lesuur. 

Het salaris der hulpleeraren bedraagt f 1800, 
na 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 200 en na 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100. 

Rijkswandelleeraar bij bet visscherij
onilerwijs. 

Het salaris van dezen leeraar bedraagt f 3200, 
na 2, 4, 6 en 8 tlienstjaren telkens te verhoogen 



77 23 JAN UAR l, 1920 

met f 200 en na 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens met f 100. 

Opleldingsschool voor monteurs. 
Het salaris bedraagt : 
voor den eersten onderwijzer f 2700, na 2, 

4 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 200 en na 7, 8, 9, 10, 11 en 12 dienstjaren 
telkens met f 100 ; 

voor den tweeden onderwijzer f 2300, met 
gelijke verhoogingen ; 

voor den derden onderwijzer f 1600, na 1, 
2, 3, 4, 5 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100. 

Voor de in dienst zijnde onderwijzers telt 
na bevordering van tweeden tot eer ten onder
wijzer de diensttijd als tweede en na bevorde
ring tot tweeden onderw~zer de diensttijd als 
derde en vierde onderwiJzer in den nieuwen 
rang mede. 

Hoogere Krijgsschool. 
Het salaris van den leeraar in de natuur

wetenscbappen bedraagt f 4500, na 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te ver
boogen met f 250. 

Lesuren boven 22, opgedragen voor een jaar
cursus, worden bovendien vergoed met f 180 
per wekelijkscb lesuur. . 

Voor laboratoriumarbeid kunnen vier les
uren in rekening worden gebmcht. 

Het salaris van den leeraar in Staatsweten
scba ppen bedraagt f 180 per wekelijksch lesuur, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 dienstja.ren telkens 
te verboogen met f 10 per wekelijkscb lesuur. 

Als diensttijd telt ten voile mede de tijd, 
i.ls leeraar doorgebracbt aan gymna ia, boogere 
bmgerscholen, lycea, middelbare of boogere 
ha~delsschol~_n, ~ddelbare scholen voor nijver
he1dsonderW\)s, m1ddelbare scholen voor meis
je~_, kweekscholen voor onderwijzer en onder
WIJzeressen, alsmede de diensttijd, als leeraar 
in een of meer der vakken, genoemd in de wet 
op bet Middelbaar Onderwijs, doorgebracht 
aan de K.oninklijke militaire academie, bet 
Koninklijk instituut voor de marine, de cadet
tenscbool en den boofdcursus. 

· Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of boogeschool, 
wordt twee jaar meer dan den werkelijken 
dien ttijd vergolden. 

dan verleend, indien de leeraar geen andere 
betrekking wa-arneemt. lndien dat we! bet 
geval is, kan aan het uren-bonorarium eene 
toelage van ten boogste f 1300 worden toege
voegd. 

c. bij minder dan 8 lesuren per week : 
f 170 per wekelijkscb lesuur, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verboogen 
met f 10 per wekelijkscb lesuur. 

Voor leeraren in vakken, waaraan laborato
riumarbeid of museumarbeid is verbonden, 
worden voor de ber kening van het salaris 
laboratorium- (museum-) uren in aanmerking 
~enomen en we! : 

bij 4 tot en met 7 wekelijkscbe le uren : 
een uur; 

bij 8 tot en met 14 wekel~jkscbe lesuren : 
twee uren; 

bij meer dan 14 wekelijksche lesuren : clrie 
uren. 

Als diensttijd telt ten voile mede de tijd, 
als leeraar doorgebracbt aan gymnasia, hoogere 
burgerscbolen, lycea, middelbare of hoogere 
bandelsscbolen, middelbaie scbolen voor nijver
heidsonderwijs, rwddelbare landbouwscbolen, 
middelbare scholen voor meisjes, kweekscholen 
lvoor onderwijzers, alsmede de diensttijd, als 
eeraar, in een of meer der vakken, genoemd 
in de wet op het Middelbaar Onderw:ijs, door
gebracbt aan de Kon:inklijke mihtaire academie, 
bet Koninklijk instituut voor de marine, de 
cadettenscbool en den boofdcursus, benevens 
de tijd, als officier-leeraar doorgebracbt aan 
eenige inricbting tot opleiding van officieren. 

Diensttijd aan lagere scbolen telt voor de 
belft mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandscbe universiteit of hoogeschool, 
wordt twee jaar meer danden werkelijkendienst. 
tijd vergolden. 

Cadettenschool te Alkmaar, Adsplrantenschool 
der marine te Dordrecht en Hoofdcursus voor 

opleiding van onderofflcleren tot offlcier. 
De burgerleeraren aan deze inrichtingen van 

onderwijs worden bezoldigd overeenkomstig 
de bepalingen voor de hoogere burgerscbolen 
met vijfjarigen cursus, met dien verstande, 
dat ook diensttijd, doorgebracht als officier
leeraar aan eenige inricbting ter opleiding van 
officieren, ten volle medetelt. 

Sport• en athletiekopleldlng bij de 
zeemacht. Koninklijk instituut voor de marine en 

Koninklijke militaire academle. 
De leeraren in sport en atbletiek genieten een 

Het salaris voor hooglee~aren, boofden van salaris van f 3500, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren 
onderwijs, bedraagt f 6000, na 2, 4, 6 en 8 telkens te verboogen met f 200. 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 250. Als diensttijd telt ten volle mede de tijd, als 

Het salaris der burgerleeraren bedraagt: leeraar in gymnastiek doorgebracht aan gym
a. bij 13 tot en met 22 lesuren per week : nasia, boogere burgerscbolen, lycea, middel
f 4500, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst- bare of hoogere bandelsscbolen, middelbare 

jaren telkens te verhoogen met f 250. scbolen voor nijverheidsonderwijs, middelbare 
. Le uren boven 22, opgedragen voor een land~c>Uwsrbolen, middelbare scbolen voor 
3aarcursus, worden bovendien vergoed met f 170 meis1es en kweekscholen voor onderwijzers en 
per wekelijkscb lesnur. I onderwijzeressen. 

b. bij 8 tot en met 12 lesuren per week : Diensttijd aan lagere scholen telt voor de 
f 1300, benevens f 170 per wekelijkscb Jes- helft mede tot een maximum van 6 jaren. 

uur, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 10 per wekelijksch Opleiding bij de zeemacht. 
lesuur I D b d .. d be D · d e urgeron erwuzers wor en zoldigd 

e vaste we de van f 1300 wordt alleen overeenkomstig de bepalingen der wet op bet 
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Lager Onderwijs, met eene vermeerdering van I telkens te verhoogen met f 200 en na 16 <lien t-
f 200 per jaar. jaren met f 100. 

De aftrek voor kost en inwoning word t gesteld . Lesuren boven 24, op6edragen voor een 
op . f 600. iaarcursus , worden bovendien vergoed met 

Kweekschool voor de zeevaart te L\liden, 
Instructie-bataillon te Kampen en 

Instructie-batterij te Arnhem. 
De burgeronclerwij zers worden bezolcligd 

overeenkomstil/: de bepalingen cler wet op het 
Lager Onderw1js, met eene vermeerclering van 
f 400 per jaar. 

Bijakten worden vergoed overeenkolllStig het
geen bij de wet is bepaald voor de M. U. L. 0. 
scholen. 

De eerste onderwijzer geniet f 200 ext ra 
salaris . 

De vaste wedde van den leeraar aan het 
instructie-bataillon bedraagt f 2000. 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijze, , ssen. 

Het salaris van den directeur bedraagt f 5000, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 250. 

Als diensttijd telt t en volle mede de tijd, 
doorgebracht als directeur eener hoogere bur
gerschool of van eene bijzondere kweekschool. 

Het salaris der leeraren, uitgezonderd de 
hieronder vermelde vakleeraren , bedraagt : 

a. bij 19 tot en met 24 lesuren per week : 
f 3200, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 

te verhoogen met f 250 en na 10, 12, 14 en 16 
dienstjaren telkens met f 200. 

Lesuren boven 24, opgedrage.n voor een jaar
cursus , worden bovendien vergoed met f 130 
per wekelijksch lesuur. 

b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week : 
f 750, benevens f 130 per wekelijksch lesuur, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 per wekeliJksch lesuur, 

c. bij minder clan 10 lesuren per week : 
f 130 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 10 per wekelijksch lesuur. 

lndien een leeraar een of meer nevenbet rek
kingen bij het onderwijs bekleedt, kan zijn 
salaris aan de Rijkskweeksch ool zoodanig wor
den verminderd , dat het totaal der salarissen 
niet hooger wqrdt dan het bedrag, hetwelk 
hij zou genieten, indien hij alle uren aan die 
Rijkskweekschool gaf, vermeerderd met f 750. 

Voor leeraren in vakken , waaraan labora
toriumarbeid is ver bonden, worden voor de 
berekening van het salaris laboratoriumuren 
in aanmerking genomen, en we! : I 

a .. voor leeraren in natuur- en scheikunde : 
bij 4 tot en met 7 wekelijksche lesuren : 

een uur ; 
bij 8 t ot en met 15 wekelijksche lesuren : 

twee uren; 
bij meer dan 15 wekelijksche lesuren : drie 

uren ; 
b. voor leeraren in natuurlijke historie : 
bij 8 of meer wekelijksche lesuren : een uur. 
Het salaris der leeraren in· handteekenen, 

handenarbeid, spreekonderwijs, muziek, gym
nastiek, schoonschrijven en handwerken be
draagt : 

a. bij 19 tot en met 24 lesuren per week: 
f 3000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12 en· 14 dienstjaren 

f 120 per wekelijksch l0 suur. 
b. bij 10 tot en met 18 lesuren per week : 
f 700, benevens f 120 per wekelijksch lesuur, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienst jaren t elkens 
te verhoogen met f 10 per wekelijksch lesuur. 

c. bij minder dan 10 lesuren per week : 
f 120 per wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens te verhoo
gen met f 10 per wekelijksch lesuur. 

Indien lessen in gymnastiek en teekenen 
worden gegeven aan cursussen, welke minder 
dan 6 maanden duren, wordt de wedde daar
voor bepaald op de helft van de bedragen, 
berekend naar vorenstaande bepalingen. 

Indien een leeraar een of meer nevenbetrek
kingen bij het onderwijs bekleedt, kan zijn 
salaris aan de R ijkskweekschool zoodanig 
worden verminderd, dat het totaal der sala
ri s en niet hooger wordt dan het bedrag, het
welk hij zou genieten, indien hij alle uren aan 
die Rijkskweekschool gaf, vermeerderd met f 700. 

Als dienst tijd telt voor alle leeraren ten 
volle mede de tijd , doorgebracht als leeraar 
aan gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea, 
middelbare of hcoge1e handelsscholen , zeevaart 
scholen, midd.elbare scholen voor nijverheids
onderwijs, middelbare landbouwscholen, mid
delbare scholen voor meisjes en bijzondere 
kweekscholen en als onderwijzer op jaarwedde 
aan R ijksnormaallessen . 

Diensttijd aan lagere scholen, aan scholen 
voor la$.er nijverheids -, handels- en landbouw
onderwijs en als onderwijzer op jaarwedde 
aan voor bereidende klassen van Rijksnormaal
lessen telt voor de helft mede tot een maximum 
van zes jaren. 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt twee jaar meer dan den werkelijken 
diensttijd vergolden. 

Leerscholen, verbonden aan de Rijks
kweekscholen. 

De hoofclen en de onderwijzers aan de Rijks 
leerscholen worden bezold igd overeenkomstig 
de bepalingen van art. 26bis, art. 26ter, art . 
26quater, eerste tot en met derde lid, art. 
26 quinquies, eerste tot en met vierde lid, 
art. 26sexies en a rt. 26 septies der wet op het 
Lager ondcrwijs, met eene vermeerdering van 
f 800 per jaar voor de hoofden en van f 400 
per jaar voor de onderwijzers. 

Voor het bezit van elk der diploma's A en 
B van de Vereeniging tot bevordering van het 
onderwijs in handenarbeid in Nederlancl en 
van het diploma voor zangonderwijs van de 
Maatschappij tot bevordering der Toon1.-unst 
wordt eene verhooging van f 50 toegekencl . 

Het salaris van de vakonderwij zers in gym
nastiek, teekenen, handenarbeid en nuttige 
handwerken voor meisjes bedraagt f 80 per 
wekelijksch lesuur, na 2, 4, 6, 8, 12 en 16 dienst-

l·aren telkens te verhoogen met f 5 per weke
ijksch lesuur. 

De diensttijd der vakonderwijzers wordt be
paald als voor onderwijzers is vastgesteld bij 
de wet op het Lager Onderwijs. 
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Rijksnormaallessen. 
. Aan onderwijzers aan Rijksnormaallessen 

die met het directoraat zijn belast wordt 
daarvoor, indien zij op jaarwedde zij~ aange
stel<!-, eene . ve~hoo~!ng toegekend van f 800 
per iaar en, mdien ZIJ op toelage zijn aangesteld 
eene verhooging van f 600 bij normaallesse~ 
van den eersten rang en van f 500 bij normaal
lessen van d_en tweeden ranH. 

Het salans der onderw1Jzers aan Rijks
normaallessen, die op jaarwedde zijn aange
steld, is g~lijk aan dat der gewone leeraren 
aau de R1Jkskweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen. 

D~ onderwijzers op jaarwedde aan voor
bere1dende klassen van Rijksnormaallessen 
worden bezold1gd overeenkomstig de bepalin
gen van artike1 26bia, artikel 26ter, artikel 
26quater, ee~te en tweede lid, artikel 26sexiea 
e~ _artikel 26septiea der wet op het Lager Onder
~Js, met eene vermeerdering van f 500 per 
1aar. 

})e op toelage aangestelde onderwijzers aan 
R1Jksnormaallessen, voor zoover zij niet zijn 
belast me~ het onderwijs in handteekenen, 
~ndenarbeid, achoonachrijven, gymnaatiek, nut
tige hand"!?erken en muziek, genieten : f llO 
:per wekehJksch lesuur, na 2, 4, 6 en 8 dienst-
3aren telkem te verhoogen met f 10 en na 10 
12, 14 en 16 dienstjaren telkens met f 5 pe; 
wekelijksch lesuur. 

})e op toelage aangestelde onderwijzers aan 
R1Jksnormaallessen, voor zoover zij zijn belast 
met. het onderwijs in handteekenen handen
arbeid, schoonac_hrijven, gymnaatiek, nultige hand
werken ~n muziek, en de op toelage aangestelde 
o~~erWJJzers aan voorbereidende klassen van 
~1Jksnormaalles ~ n, genieten : f. 100 per weke
hJksch lesuur, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens 
ti: ver!1oogen met f 10 en na 10, 12, 14 en 16 
d1enst1aren telkens met f 5 per wekelijksch 
lesuur. 

Voor onderwijzers in vakken waaraan labo
ratoriun:arbeid is verbonden, ~orden voor de 
!:>erekenmg _van het salaris laboratoriumuren 
in aanmerking genomen en we! : 

a. __ voor onderwijzers in natuur- en scheikunde: 
• . b1J 4 tot en met 7 wekelijksche lesuren : 
een uur; 

bij 8 tot en met 15 wekelijksche lesuren : 
twee uur; 

bij meer dan 15 wekelijksche lesuren : drie 
uur · 

b._'_ aan onderwijzers in natuurlijke historie : 
b1J 8 of meer wekelijksche lesur(ln : Mn uur. 
Voor alle onderwijzers aan normaallessen en 

voorbereidenclc klassen telt ten voile mede 
de tijd, doorgebracht als leeraar aan gymnasia, 
hoogere burgerscholen, lycea, middelbare of 
hoogere handelsscholen, zeevaartscholen, mid
de_lbare scholen voor nijverheidsonderwijs, 
lilldclelbare landbouwscholen, middelbare scho
le~ voor meisjes en kweekscholen voor onder
WJJzers en onderwijzeressen. 

Bovendien telt mede : 
_l. Voor onderwijzers op jaarwedde aan 

R1Jksnormaallessen : ten halve, tot een maximum 
van 6 jaar, de diensttijd aan lagere scholen, 
aan scholcn voor la~er nijverheids-, handels
en _ landbouwonderWJjs en die als onderwijzer 
op Jaarwedde aan voorbereidende klassen van 
Rijksnormaallessen. 

2. voor onderwijzers op jaarwedde aan 
voorbereidende klassen : ten volle de diensttijd 
als onclerwijzer op jaarwedde aan Rijksnor
maallessen en ten halve, tot een maximum 
van 6 jaar, de diensttijd, aan scholen voor 
la~er nijverheids-, handels- en landbouwonder
w1js als onderwijzer op toelage aan Rijksnor
maallessen en voorbereidende klassen van 
Ri,iksnormaallessen. 

3. voor onderwijzers op toelage aan Rijks
normaallessen : ten volle de diensttijd als onder
wijzer op jaarwedde aan Rijksnormaallessen 
en aan voorbereidende klassen van Rijks
normaallessen en ten halve, tot een maximum 
van 6 jaar, de diensttijd aan lagere scholen, 
aan scholen voor la\ser nijverheids-, handels
en landbouwonderwiJS en als onderwijzer op 
toelage aan voorbereidende klassen. 

4 .. voor onderwijzers op toelage aan voor
bere1de~de klassen __ : ten volle de diensttijd als 
onderWJJzer aan R1Jksnormaallessen en die als 
onderwijzer op jaarwedde aan voorbereidende 
klassen van Rijksnormaallessen en ten halve 
tot een maximum van 6 ja.ar de diensttijd aan 
lagere scholen en aan scholen voor lager nijver
heids-, handels- en landbouwonderwijs. • 

Voor een doctor, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
wordt twee jaar meer clan den werkelijken 
diensttijd vergolden. 

Rijks lagere scholen in de kolonien van de 
Maatschappij van Weldauigheid en in de 

Rijkswerkinrichtingen ,, Veenhuizen". 
De hoofden en de onderwijzers aan deze 

scholen worden bezoldigd overeenkomstig de 
bepalingen van art. 26bis, art. 26ter, art. 
26quater, eerste tot en met derde lid, art. 
26quinquiea, eerste tot en met vierde lid, 
art. 26sexiea en art. 26septies der wet op het 
Lager Onderwijs. 

Voor het bezit van elk der diploma's A en B 
van de Vereeniging tot bevordering van het 
onderwijs in handenarbeid in Ned.erland en 
van het diploma voor zangonderw~js van de 
Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, 
wordt eene verhooging van f 50 toegekend . 

In de jaarwedde wordt bovendien begrepen 
eene belooning voor het geven van herhalings
onderwijs, berekend op den voet van ai-tikel 27 
der wet op het Lager Onderwijs ; en eene be
looning voor het geven van onderwijs in de 
nuttige handwerken buiten de gewone school
uren, berekend naar f 1,50 per lesuur. 

Tuchtscholen voor jongens of meisjes 
en RijksopvO!'dingsgestichten voor meisjes. 
De bezoldiging geschiedt overeenkomstig 

de bepalingen der wet op het Lager Onderwijs, 
met eene vermeerdering van f 400 per jaar voor 
ond_erwijzers of onderwijzeressen ; van f 600 
per jaar voor eerste onderwijzers of eerste 
onderwijzeressen. 

Gevan5enissen. 
De bezoldiging geschiedt overeenkomstig de 

bepa.lingen der wet op het Lager Onderwijs, 
met eene vermeerdering van f 100 per jaar voor 
onderwijzers en van ·f 300 per jaar voor hoofd
onderwijzers. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Janu
ari 1920 (Staatsblad, n°. 37). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

ti}delijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

BIJLAGE C. 

VASTE BEZOLDIG ING E N. 

r 75. 
Bode bij de centrale commissie voor de statistiek. 

f 100. 
Toezicthhebbende op de Rijkshavenwerken te 

Lemmer (ten hoogste f 100). 

f 250. 
Secretaris van den armenraad te Smallinger-

land c.a. 
Secretaris van den armenraad te Hoo~ezand c.a. 
Secretaris van den armenraad te Prmcenhage. 
Secretaris van den armenraad te Roermond. 

f 350. 
Secretaris van den armenraad te Vlissingen. 
Secretaris van den armenraad te Opsterland. 

f 400. 
Secretaris van den armenraad te Meppel. 

f 500. 
Secretaris der centrale commi

0

ssie voor de 
statistiek. 

Kanaalwachter te ' Nieuwe-Statenzijl (ten hoog
ste f 500). 

-Observator te Groningen van het Koninklijk 
Nederlandsch meteorologisch instituut. 

f 600. 
Deurwaarder bij een gerechtshof. 
Secretaris van den voogdijraad te Zierikzee 

(ten hoogste f 600). 
Secretaris van de commissie van advies in zake 

de Auteurswet 1912 (ten hoogste f 600). 
Havenmeester te Schokland (Ile havenmeester) 

(ten hoogste f 600). . 
H avenmeester te Sluis (ten hoogste f 600). 
Havenmeester te Terschelling (technisch amb

tenaar bij den Rijkswaterstaat) (ten hoogste 
f 600). 

Havenmeester te Veere (ten hoogste f 600). 
Sluisknecht te Goedereede (ten hoogste f 600). 

r 650. 
Secretaris van den armenraad te Gouda. 
Secretaris van den armenraad te Vlaardingen. 

r 700. 
Sluiswachter te Beilen (Beilervaart) (ten hoogste 

f 700). 
Sluiswachter te Hilversum (ten hoogste 

f 700). 
Brugwaker en brugwaakster te Noordervaart 

(ten hoogste f 700). 
Brugwaker en brugwaakster Apeldoornsch 

kanaal (ten hoogste f 700). 
Observator te Maastricht van het Koninklijk 

Nederlandsch meteorologisch instituut. 

f 750. 
Secretaris van den armenraad te Deventer. 
Secretaris van den armenraad te Breda. 

f 800. 
Deurwaarder bij den Hoogen Raad. 
Gea$.I"eeerd onderwijzer en godsdienstonder

w,jzer bij de gevangenissen en de Rijkswerk
inrichtingen te Hoorn en te Leiden (ten 
hoogste f 800). 

Secretaris van den voogdijraad te Heerenveen 
(ten hoogste f 800). ' 

Secretaris van den voogdijraad te Tie! (ten 
hoogste f 800). 

Rijksagent voor gezinsverpleging (ten hoogste 
f 800). 

Lichtwachter !Ve categorie bij 's Rijks kust
verlichting (ten hoogste f 800). 

B~wachter te : 
.t1ardenberg, 
Assen, 
Ambt-Ommen, 
Rijssen, 
Nijverdal, 
Berkum, 
Hijkerbrug (Dr.), 
Beilervaart (Mond), 
Haagjesbrug (Wanneperveen), 
Wolt AA. Brug, 
Hommerts, 
Brunstigerbrug (Dr.), 
Woerden (Blokhuisbrug), 
Visvliet, 
Leegkerk, 
Franeker, 
Naarden (Amersfoortsche brug), 

alien ten hoogste f 800. 
Molenaar te Nieuweschans (ten hoogste f 800). 
Secretaris van den Zuiderzeeraad. 

f 800--f 2000. 
(Binnen de grenzen voor ieder afzonderlijk 
te bepalen.) · 

Ambtenaar tot bijstand van den secretaris van 
een raad van beroep voor de directe belas
tingen, voor zoover geen Rijksambtenaar 
zijnde ressorteerende onder het Departement 
va.n Financien. 

f 900. 
Secretaris van den armenraad te Middelburg. 
Sluis- en brugwachter te Breukelen (Kerk

gracht) (ten hoogste f 900). 
Sluis- en brugwachter te Galamadammen (ten 

hoogste f 900). 
f 1000. 

Secretaris van den armenraad te 's Hertogen
bosch. 

Secretaris van den armenraad te Helder. 
Secretaris der algemeene armencommissie. 

f 1100. 
Vrouwelij.k:e beambte voor den hu1shoudelijken 

dienst bij de tuchtscholen voor jongens 
(ten hoogste f llOO). 

Lichtwachter Ille categorie bij 's Rijks kust
verlichting (ten hoogste f llOO). 

f 1200. 
Lid, tevens bezoldigd secretaris bij het college 

van regenten bij het gevangeniswezen (ten 
hoogste f 1200). 

Bezoldigd secretaris bij het college van regenten 
· bij het gevangeniswezen (ten hoogste f 1200). 

Secretaris van den armenraad te Apeldoorn. 
Hoofdonderwijzeres aan de Rijkskweekschool 

voor vroedvrouwen te Amsterdam. 
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f 1300. I 
Secretaris van den voogdijraad te Almelo (ten 

hoogste f 1300). , 
Secretaris van den voogdijraad te l\1iddelburg 

(ten hoogste f 1300). 
Secretaris van den voogdijraad te Roermond 

(ten hoogste f 1300). 
Secretaris van den voogdijraad te Tilburg (ten 

hoogste f 1300). 
Secretaris van den voordijraad te W'inschoten 

(ten hoogste f 1300). 
Secretaris van den armenraad te Zaandam. 
Secretaris van den armenraad te Delft c.a. 
Secretaris van den armenraad te Enschede. 

f 1400. 
Godsdienstleeraar bij de gevangenissen, de 

Rijkswerkinrichtingen te Room en te Leiden, 
de Rijksopvoedingsgestichten en de tucht
scholen (nevenbetrekking, ten hoogste f 1400). 

Inspecteur voor de Rijnvaart. 

f 1500. 
ecretaris van den voogdijraad te Alkmaar (ten 

hoogste f 1500). 
Secretaris van den armenraad te Rilversum. 
Secretaris van den armenraad te Alkmaar. 
Secretaris van den armenraad te DordrPcht. 
Secretaris van den armenraad te Nijmegen. 
Surnumerair bij den dienst van 's Rijks Schat-

kist. 
Surnumerair der grondbelasting, zonder vak

examen. 
Adspirant-verificateur der invoerrechten en 

a-,cijnzen, zonder vakexamen. 
Aide-essaieur van den waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken. 
Adspirant-landmeter van het kadaster. 
Adjunct-Rijkscommissaris bij de Maatschappij 

tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij 
de Rollandsche IJzeren Spoorwegmaatschap
pij. 

Surnumerair der posterijen en telegrafie (plus 
vergoeding voor dienstverrichting ad f 2 
per <lag). 

Adspirant-electrotechnisch ambtenaar cler te• 
legrafie (plus vergoeding voor dienstverrich

. ting ad f 2 per <lag). 
Secretaris van den raad van arbeid. 

f 1600. 
ecretaris van den voogdijraad te 's-Rertogen
bosch (ten hoogste f 1600). 

Secretaris van den voogdijraad te Zutphen (ten 
hoogste f 1600). 

ecretaris van den voogdijraad te Zwolle (ten 
hoogste f 1600 ). 

Secretaris van den voogdijraad te Leeuwarden 
(ten hoogste f 1600). 

Secretaris van den voogdijraad te Breda (ten 
hoogste f 1600). 

l\fili tiecommissaris. 
ecretans van den mijnraad. 

1 1800. 
Secretaris van den armenraad te Leeuwarden. 
Secretaris van den armenraad te Leiden. 

urnumerair der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, zonder vakexamen. 

f 18O0-f 5000. 
(Binnen deze grenzen voor ieder afzonderlijk 

te bepalen.) 
Rijksadvocaat. 

1:,20. 

f 2000. 
Secret'aris van het centraal college voor de 

reclasseering. 
Roofdonderwijzeres, tevens administratrice aan 

de Rijkskweekschool voor vroedvrouwcn te 
Rotterdam. 

f 2100. 
Secretaris van den voogdijraad te Groningen 

(ten hoogste f 2100). 
Secretaris van den voogdijraad te Leiden (ten 

hoogste f 2100). 

f 2200. 
Surnumerair der grondbelasting, . met vak

examen. 

f 2300. 
Secretaris van den armenraad te Maastricht. 
Secretaris van den armenraad te Groningen. 
Secretaris van den armenraad te Raarlem. 

f 2400. 
Secretaris van den voogdijraad te Arnhem (ten 

hoogste f 2400). 

f 2500. 
Geneesheer bij de tuchtscholen (nevenbetrek

king, ten hoogste f 2500). 
Secretaris van den Roogen Raad van Adel. 
Secretaris van het Nederlandscb instituut voor 

geschiedkundig en kunsthistorisch onder
zoek te Rome. 

Koninklijk commissaris bij de Nederlandsche 
Bank. 

Surnumerair der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen, met vakexamen. 

Surnumerair der registratie en domeinen. 
Rijkscommissaris bij de l\faatschappij tot __ Ex

ploitatie van Staatsspoorwegen en b1J de 
Hollandsche IJ zeren Spoorwegmaatscha ppij . 

Voogd van Rottum (ten hoogste f 2500). 
Assistent-verloskundige aan de Rijkskweek

school voor vroedvrouwen (mag partiouliere 
praktijk uitoefenen). 

r 2soo. 
Secretaris van den voogdijraad te Utrecht (ten 

hoogste f 2600). 
Secretaris van den armenraad te Amstenrade c.a. 
Secretaris van den armenraad te Arnhem. 

f 3000. 
Geneesheer bij de Rijksopvoedingsgestichten 

(nevenbetrekking!. ten hoogste_ f 3000) . .. 
Burgergeneesheer b1J de gevangemssen en Ryks

werkinrichtingen te Room en te Leiden (ten 
hoogste f 3000). 

Secretaris van den voogdijraad te R aarlem (ten 
hoogste f 3000). .. 

Secretaris van den voogd1Jraad te Dorclrecht 
(ten hoogste f 3000). 

Adjunct-Rijksconsulent. 
Adjunct-phytopatholoog. 
Adjunct-ornitoloog. . .. 
Secretaris van het college voor de v1sscher1Jen. 
Adjunct-houtvester. 
Quarantaine-arts te Maassluis (bovendien f 25 

daags voor de behandelingvan lijdersaaneene 
der ziekten, bedoeld in de Quarantainewet). 

f 3200. 
Adjunct-opzichter van den Rijkswaterstaat. 

6 
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f 3500. 
Buitengewoon hoogleeraar a.a.n de Rijksacade

mie van beeldende kunsten (ten hoogste 
f 3500). 
Lector aan de Rijksacademie van beeldende 

kunsten (ten hoogste f 3500). 

f 3900. 
Secretaris van den armenraad te Utrecht. 

f 4000. 
Referendaris bij den Raad van State, niet 

werkzaam aan de afdeeling voor de geschll
len van bestuur. 

Secretaris van den voo/i:dijraad te Amsterdam I 
(ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te Amsterdam II 
(ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te 's-Gravenhage 
I (ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te 's-Gravenhage 
II (ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te Rotterdam I 
(ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te Rotterdam II 
(ten hoogste f 4000). 

Secretaris van den voogdijraad te Maastricht 
(ten hoogste f 4000). 

Directeur van het museum H. W. Mesdag. 
Directeur van het Huis ,,Lambert va.n Meerten" 

te Delft. 
f 4700. 

Secretaris van den armenraad te 's-Gra.venhage. 

r 5000. 
Secretaris van den armenraad te Rotterdam. 
Tijdelijk directeur van het Nederlandsch insti

tuut voor geschledkundig en kunsthlstorisch 
ondezroek te Rome. 

Geneesheer-directeur der Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Amsterdam (mag particu
liere praktijk uitoefenen.) 

Geneesheer-directeur der Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotterdam (mag particu
liere praktijk uitoefenen). 

f 5400. 
Buitengewoon hoofdambtenaar bij den admini

stratieven dienst der telefonie. 
Electrotechnisch adviseur der telegrafie. 

f 5600. 
Buitengewoon hoofdambtenaar bij den tech

nischen dienst der telefonie. 

f 5800. 
Secretaris van den armenraad te Amsterdam. 

f 6000. 
Stempelsnijder bij het Staatsmuntbedrijf. 
Lid van den centralen gezondheidsraad. 
Hoofdinspecteur van de volksgezondheid. 

f 7000. 
Buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniver

siteiten en Technische hoogeschool (ten hoog
f 7000). 

Lector aan de Rijksuniversiteiten en ';rechnische 
Hoogeschool (ten hoogste f 7000). 

Lector bij het tandheelkundig instituut (ten 
hoogste f 7000). . 

Buitengewoon hoogleeraar aan de Landbouw
hoogeschool (ten hoogste f 7000). 

Lector aan de Landbouwhoogeschool (ten 
hoogste f 7000). 

Buitengewoon hoogleeraar aan de Veeartsenij
kundige hoogeschool (ten hoogste f 7000). 

Lector aan de Veeartsenijkundige hoogeschool 
(ten hoogste f 7000). 

f 7200. 
Directeur van bet postkantoor te Utrecht. 

f 7500. 
Ontrnnger der directe belastingen te Amsterdam. 
Ont,·anger der directe belastingen te Rotterdam. 
Ont , anger der directe belastingen te 's-Gra-

venhage. 
Ontvanger der directe belastingen te Utrecht. 
Ontvanger der directe belastingen, invoerrech-

ten en accijnzen te Scheveningen. 
Ontvanger der accijnzen te Amsterdam. 
Ontvanger der accijnzen te Rotterdam. 
Ontvanger der invoerrechten en accijnzen 

(entrepot) te Rotterdam. 
Ontvanger der invoerrechten en accijnzen te 

's-Gravenhage. 
Ontvanger der invoerrechten en accijnzen te 

Schledam. · 
Ontvanger bij het dienstvak der registratie en 

domeinen aan een li:antoor der IIe klasse. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
Ile klasse. 

Directeur van het postkantoor te 's-Graven• 
hage. 

Directeur van het telegraafkantoor te 's-Gra
venhage. 

f 8000. 
Directeur van het Kabinet der Koningin. 
Ontvanger der invoerrechten en van den 

accijns op de suiker te Amsterdam. 
Ontvanger der invoerrechten te Rotterdam. 
Ontvanger bij het dienstvak der registratie 

en domeinen aan een kantoor der le klasse. 
Bewaarder van de hypotheken, het kadaster 

en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 
le klasse. 

Directeur van het postkantoor te Amsterdam. 
Directeur van het postkantoor te Rotterdam. 
Directeur van het telegraafkantoor te Am-

sterdam. 
Directeur van het telegraafkantoor te Rot

terdam. 

f 10.000. 
Commissaris der Koningin in de Provincien, 

behalve in Zuidholland en Noordholland. 

f 12.000. 
Rijkslandbouwconsulent te Londen. 
Commissaris der Koningin in de provincie 

Zuidholland. 
Commissaris der Koningin in de provincie 

Noordholland. 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie. 
Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken. 

f 18.000. 
Minister, Hoofd van een Departement van 

Algemeen Bestuur. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Janu
ari 1920 (Staatsblad n°. 37). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 
CH. RUYS DE BEERENllROUOK. 

B IJLAGE D. 

Lij st, aangevende de 1angschikking .ier ge
meenten or onderdeelen van geme!lnten 
in kla ,sen. 

Eerste klasse. 1 

Amsterdam. Arnhem. Delft. 's-Gravenhage. 
Groningen. Haarlem. Hel)rlen. Leiden. Rot ter 
dam (behalve Hoek van Holland). Schiedam. 
Schoten. Sloterdijk (gemeente Sloten). Utrecht. 
Velsen (behalve J an Gijzenvaart , Santpoort 
en Driehuis-Westerveld ). Waterrgaafsmeer. 
Zaandam. 

Tweede klasse. 
Aalsmeer. Alkmaar. Almelo. Alphen aan den 
Rijn. Amby. Amersfoort . Amstenrade. Apel, ter 
(gemeente Vlagtwedde). Apeldoorn (dorp). 
Assen. Asse:ndelft. Baarn. Balkbrug (gemeente 
Avereest). Bergen (N.-H.). Bergen op Zoom. 
Berg en Terblijt . Beverwijk. Bildt (de). Blerick 
(gemeente Maasbree). Bloemendaal. Bocholtz. 
Bodegraven. Boskoop. Breda. Brielle. Bruns
sum. Buiksloot. Bussum. Delfzijl. Deventer. 
Doesburg. Doetinchem. Dongen. Dordrecht. 
Driehuis-Westerveld (gemeente Velsen). Dur
gerdam (gemeente Ransdorp) . Edam. Eindho
ven . Emmen. Enkhuizen. Enschede. Eijgelsho . 
ven. Geleen. Ginneken (stadsgedeelte ; gemeente 
Breda). GoPs. Gorinchem. Gouda. 's Gra. 
venzande. Haarlemmerliede en Spaarnwou
de. Haarlemmermeer. Hansweert. Harlingen. 
Heemstede. Heer . Heerenveen. Helder. Helle
voetsluis. Helmond. Hengelo (0.). 's Hertogen
bosch (behalve Orthen). Hillegersberg. Hille
gom. Hilversum. Hoek van Holland (gemeente 
Rotterdam). Hoensbroek. Hoogezand . Hof van 
Delft. Hoorn. Houthem. Hulsberg. Katwijk. 
Kerkrade. Klimmen . Koog aan de Zaan. 
Krommenie. Kruisberg (gemeente Doetinchem). 
J an Gijzenvaart (gemeente Velzen ). Laren 
(N. H.) . Leeuwarden. Lisse. Loosduinen. Maas
sluis. Maastricht . Meerssen. Meppel. Middel
burg. Musselkanaal (gemeente Onstwedde). 
Naarden. Nieuwendam. Nieuwenhagen. Nieu 
wer-Amstel. Noordwijk. Nuth. Nijmegen. Olden
zaal. Ouder-Amstel. Oud-Valkenburg. Over
schie. Princenhage (stadsgedeelte ; gemeente 
Breda) . Purmerend. Rheden. Roermond. Roo
sendaal. Rijswijk (Z. H. ). Sant poort (gemeente 
Velsen) . Sappemeer. Schaesberg. Scheemda . 
Schellingwoude (gemeenteRansdorp) . Schinnen. 
Schin op Geulle. Schinveld. Schrans, de (ge
meente Leeuwarderadeel). Simpelveld. Sittard. 
Sneek. Stadskanaal en Stads Musselkanaal 
(gemeente Onstwedde). Terneuzen. Teteringen 
(stadsgedeelte ; gemeente Breda). Tie!. Tilburg. 

1 Antwerpen wordt voor de bezoldiging 
van de aldaar geplaatste Rijksambtenaren 
gelijkgesteld met eene gemeente der eerste 
klasse. 

Ubach over Worms. Vaals. Valkenburg (L .). 
Veendam. Veenhuizen (gemeente Norg). Venlo. 
Vlaardingen. Vlissingen. Voerendaal. Voor
burg. Vrijenl;,an (stadsgedeelte ). Waalwijk. 
Wageningen. Was senaar . Weesp. Westzaan . 
Wildervank. Winschoten. Woerden. Wormer. 
Wormerveer. Wijnandsrade. Zaandijk. Zand
voort. Zeist. Zierikzee. Zuidbroek. Zutphen. 
Zwolle. Zwijndrecht. 

Derde klasse. 

De overige gemeenten of gedeelten van ge
meenten. 

23 J anuari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van Ons besluit van 9 J anuari 1899 
(Staatablad n°. 43), zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Ons besluit van 5 September 
1918 (S taatablad n°. 543). _S. 38. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 1919, 
n°. 14948, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nader 
wijziging te brengcn in Ons besluit van 9 J anu - . 
ari 1899 (Staatsblad n°. 43), zooals dat laat stelijk 
is gewij zigd bij Ons besluit van S September 
1918 (Staatablad n°. 543) ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 Januari 1920, n°. 25 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 21 Januari 
1920, n°. 772, afd. Binnenlandsch Bestuur; 
· Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. I. Aan het vierde lid van artikel 15 
van Ons voormeld besluit wordt toegevoegd : 

, ,,Zij genieten tevens vacatiegeld overeen
komstig de regeling, deswege geldende voor de 
leden van Commissien bij eene wet, een Konink
lij k beslui t of eene ministerieele beschikking 
ingesteld" . 

Art . II. Tit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het S taatablad. waarin het ge
plaatst is . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in h et Staatablad zal worden geplaat st en waar
van afschri~ zal worden gezonden aan den 
Raad van State. · 

's-Gravenhage, den 23sten J anuari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandache Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 10 Febr. 1920.) 

6 * 
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23 Januari 1920. BESLUIT, houdende roach- 18 October 1919, G, n°. 340, III• afd., waarbij 
tiging tot uitgifte van schatlristbiljetten hij vervallen is verklaard van het lidmaatschap 
en schatki stpromessen, volgens de wet van van den raad der gemeente Willemstad ; 
4 April 1870 (Staatsblad n°. _62). laatstelij k Den Raad van State, Afdeeling voor de 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats - Geschillen van Bestuur, gehoord, advies rnn 
blad n°. 240) en de wet van 5 December I 7 Januari 1920, n°. 506; 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 39. I Op de voordracht van Onzen l\1inister van 

WIJ WILHELMINA, ENZ. Binnenlandsche Zaken van 21 J anuari 1920, 
· Overwegende dat het wenschelijk is maat- 1 n°. 597, afd. B.B.; 

regelen te treffen ten einde 's Rijks kas tijdelijk 0., dat bij besluit van den raad van Willem • 
te kunnen versterken; stad van 9 eptember 1919 het raads lid H. H. 

Gelet op de wet van den 22sten December H armsen als zoodamg is geschorst wegens 
1919 (Staatsblad no. 829) tot aanwijzing van levering van electrischen stroom aan de ge
de middelen ter goedmaking van de uitgaven m eente ; 
begrepen in de Staatsbegrooting van het dienst- dat Ged. Staten van Noord-Brabant, door 
jaar 1920. den raad van een en antler in kennis gesteld, 

Gezien art1kel 1, litt. b, 2 en 4 der wet van Harmsen bij hun voormeld besluit hebben 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk vervallen verklaard van het lidmaatschap van 
gewijzigd bij de wet van 15 Jnli 1912 (Staats- den raad, daarbij overwegende dat door hem 
blad n°. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet bij zijn mondeling verhoor is erkend dat hij 
van 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185); I krachtens art. 15 der concessievoorwaarden 

Op de voordracht van Onzen Mimster van voor het leggen en hebben van een electrisch 
Financien van den 2lsten Januari 1920, n°. 161 geleidingsnet in de kom van Willemstad, ver-
((}enerale Thesaurie); 

1
1 plicht is aan die gemeente electrischen stroom 

Hebben goedgevonden en verstaan : te leveren en de levering sinds 1918 regelmatig 
te bepalen: plaats heeft; dat deze levering eene daad is 
Art. 1. Onze Mimster van Financien wordt I welke den raadsleden bjj art . 24 der Ge

gemachtigd tot de uitgifte van schatlristbiljet- meentewet is verboden en welke overeen
ten en schatkistpromessen tot een gezamenlijk J komstig art. 26 dier wet de vervallenverklaring 
bedrag van f · 300,000,000. van het raadslidmaatscha p moet tengevolge 

2. De rente der ingevolge het vorige artikel 1
1 

hebben ; 
uit te geven schatlristbiljetten wordt, zoolang dat van <lit besluit H. H. Harmsen in beroep 
daaromtrent niet anders is beschikt, bepaald 

I 
is gekomen aanvoerende dat de concessie hem 

op vier en een half ten honderd in het jaar. was verleend en hij deze had aanvaard v66rdat 
Onze Minister van Financien is ):>elast met hij tot lid van qen raad van Willemstad was 

de uitvoering van <lit besluit, dat gelijktijdig ,benoemd; dat art. 24 der Gemeentewet nret 
in het Staatsblad en in de Stiatscounnt zal wor- ziet op leveringen aan de gemeente, krachtens 
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden overeenkomsten welke reeds gesloten waren 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. v66r het aanvaarden van het lidmaatschap 

's-Gravenhage, den 23sten Januari 1920. 

WILHELMI:NA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitge.g. 26 Jan. 1920.) 

23 Ja11uari 1920. K0NINKLIJK l!ESLUIT. 
Onder deelnemen aan leveringen, be

doeld in art. 24, valt ook het uitvoeren 

van den raad ; 
dat immers art. 24 verbiedt het deel nemen 

aan leveringen of aannemingen ten behoeve 
der gemeente en dat onder deel nemen rummer 
kan begrepen zijn het uitvoeren eener overeen 
komst, welke reeds v66r het raadslidmaatschap 
was aangegaan ; dat derhalve art. 24 niet 
van toepassing kan zijn op het deel hebben aan 
een nog niet afgeloopen levering krrichtens 
eene concessie welke was verleend en aanvaard 

eener overeenkomst, welke reeis v66r het v66r de aanvaarding van het Iidmaatschap 
aanvaarden van het raa '.l.s lidmaatschap van den raad ; 
was aangegaan. 0., dat vaststaat dat Harmsen ook na het 

WIJ WILHELMINA, ENZ. aanvaarden van zijn Jidmaatschap van den 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door I raad is voortgegaan krachtens de hem ver

H. H . Harmsen te Willemstad tegen het be- leende concessie electrischen stroom te leveren 
sluit van Ged. Staten van Noord-Brabant van aan de gemeente ; 
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dat hij mitsclien heeft deelgenomen aan eene I 
levering als bij art. 24 der Gemeentewet is 
verboden; 

dat hij we! is waar er zich op beroept dat 
onder deelneming en leveringen nimmer kan 
begrepen zijn het uitvoeren eener overeenkomst 
welke reeds v66r het aanvaarden van het 
raadslidmaatschap was aangegaan, maar dat 
dit beroep niet opgaat; 

dat immers art. 24, het feitelijk deelnemen 
aan leveringen ten behoeve van de gemeente 
aan de leden van den raad verbiedende, niet 
onderscheidt of de levering plaats vindt, hetzij 
tengevolge van bestelling, hetzij krachtens 
eene overeenkomst van vroegere of latere dag
teekening, hetzij uit andere oorzaak; 

Gezien de Geme~ntewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. (A. B.) 

26 Jan'U(tri 1920.BESLUIT, ter -bepaling van 
het in werking treden van het Koninklijk 
besluit van 20 December 1919 (Staatsblad 
n°. 819), houdende voorloopige voorzie
ningen omtrent het georganiseerd over
leg voor Personeel in 's Rijks dienst. 
s. 40. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers van Justitie, val} Buitenland
sche Zaken, van Binnenlandsche Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Marine a . i., van Financiiin, van Oorlog a. i., 
van Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, van Arbeid en van Koloniiin, van 
23 Januari 1920, 2de afdeeling A. n°. 199, 
Geheim; 

Gezien artikel 14 van Ons besluit van den 
20sten Decem her 1919 (Sviatsblad n°. 819), 
houdende voorloopige voorzieningen omtrent 
het georganiseerd overleg voor Personeel in 
's Rijks dienst ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Ons besluit van den 20sten December 1919 
(Staatsblad n°. 819), treedt in werking met 
ingang van den lsten Februari 1920. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 

zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister -van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w eienschappen, J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Marine ·a. i., 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
De Minister van Oorlog a. i., 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN. IJSSELSTEIJN, 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 27 Jan. 1920.) 

'27 Januari 1920. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
25sten April 191.8 (Staatsblad n°. 266), 
alsmede voorbehoud tot tijdelijke afwijking 
van het Diplomatiek Reglement 1912 
(Suwtsblad n°. 289) . S. 41. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende dat het, in verband met den 
invloed, dien de buitengewone omstandigheden 
hebben gehad op de opleiding en de bevorde
ring van de ondergeschlkte diplomatieke amb
tenaren, wenschelijk is alsnog wijziging te 
brengen in Ons Besluit van den 25 April 1918 
(Staatsblad n°. 266) houdende voorbehoud tot 
de bevoegdheid van tijdelijke afwijking van het 
Diplomatiek Reglement 1912 (Staatsblad n°. 
289), · alsmede de mogelijkheid te openen tot 
nadere afwijking van genoemd Reglement voor 
zoover betreft de bepaling van artikel 4 sub 2, 
van genoemd Reglement; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 11 December 
1919 Kabinet van den Minister n°. 2 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 13den Januari 1920, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van den 23sten Januari 1920, 
n°. 10; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In· het eenig artikel van Ons besluit 
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van 25 April 1918 (Staatsblad n°. 266) verva.1-
len de volgende zinsneden : ' 

,,De aldus tot Gezantschapssecretaris bevor
derde personen zullen niet voor bevord~ring 
tot Gezantschapsraad in aanmerking komen 
dan na aflegging ten overstaan van de in artikel 
6 van voormeld Reglement bedoelde Commis
sie van een bijzonder examen, omvattende 
twee of meer van de vakk:en, vermeld in artikel 
4 van het Diplomatiek Examenreglement 
(Staatscourant 1915, n°. 75). 

De aanwijzing dier vakk:en zal telkens ge
schieden bij Onze beslmten, houdende bevor
dering tot Gezantschapssecretaris". 
· Art . II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor om, gedurende het tijdvak aanvangende 
bij -het in werking treden van dit besluit en 
l'indigende den eersten December 1920, candi
daten voor den Diplomatieken Dienst, die ge
durende ten minste twee jaar werkzaam zijn 
geweest bij Onze Gezantschappen,metafwijking 
van het bepaalde bij artikel 4 sub 2 van het 
Diplomatiek Reglement (Staatsblad 1912, n°. 
289) te benoemen tot Gezantschapsattache 
zonder dat zij het in het artikel 6 sub b ver
melde examen hebben afgelegd. 

De in het vorige lid genoemde termijn wordt 
teruggebracht tot ten minste een jaar voor de 
candidaten, die den doctoralen graad a.an eene 
Nederlandsche Univers1teit of a.an de handels
hoogeschool hebben verworven. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk geplaatst zal worden ;n het Staatsblad 
en de Staatscourant en waarvan afschrift zal 

• worden gezonden a.an den Raad van State en 
a.an de Algemeene Rekenkamer. 

. 's-Gravenhage, den 27sten J anuar1 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 13 Febr. 1920.) 

27 Januari 1920. MISSIVE van den Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel 
aan de Comllllssarissen der Koningin in 
de provincien betreffende bepalingen om
treri.t hond sdolheid. 

H et is mij gebleken, dat de bestaande voor
schriften ten aanzien van de toepassing der 
bepalingen omtrent hondsdolheid deels ver
ouderd zijn, deels niet naar behooren worden 
toegepast. In verband hiermede heb ik de 
eer U H.E.G. te verzoeken ter kennis van 
de burgemeesters te brengen dat, behoudens 
de bepalingen van de wet van -5 Juni 1875 

(Staatsblad n°. 110), het volgende dient te wor
den in acht genornen. 

De cadavers van dolle of van dolheid ver
dachte honden en katten worden door de 
zorg van den burgemeester opgezonclen aan 
het Instituu t vt>or Parasitajre en Infectieziekten 
cler Veeartsenijkundige Hoogeschool te Utrecht. 
Opzencling vindt niet plaats clan na onderzoek 
door den districtsveearts of een distri ctsvee
arts-plaatsvervanger of, bij afwezigheicl van 
beiden, door een geexamineerden veearts. 

De zending client vergezeld te gaan van een 
schrijven, waarin behalve den naam van den 
eigenaar en de plaats van herkomst wordt 
medegecleeld, welke verschijnselen zijn waar
genomen, hoe lang die verschijnselen bestonden 
en of het dier is afgemaakt of gestorven . 

In het belang van het onderzoek (vooral 
indien personen gebeten zijn) verdient het 
aanbeveling, dat, indien mogelijk, een verdacht 
dier niet wordt afgemaakt, doch wordt geiso
leerd, daar alsdan binnen enkele dagen de 
diagnose klinisch meestal met zekerheid kan 
gesteld wordcn. 

Het is voor het onderzoek cler cadavers van 
veel belang dat de hersenen onbeschadigd zijn . 
Bij het afmaken der dieren ware hiermede 
zooveel mogelij k rekening te houden. · 

Bij het verzenden der cadavers is het voorts 
zeer gewensch t, dat deze zonder oponthoud 
en zoo spoedig mogelijk hunne bestemming 
bereiken. Inzonderheid bij warm weder ver
dient het daarom aanbeveling de cadavers a.ls 
behoorlijk Vflrpakte bagage door een persoon 
te doen overbrengen. (W. v. d . B. A.) 

28 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 15 April 1919 
(Staatsblad n°. 178), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
a.ls bedoeld in artikel 83, eerste en tweede 
lid, der Radenwet. S. 42. 

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

Arbeid, van 30 September 1919, n°. 4517. 
afdeeling Arbeidersverzekering, en van Finan
cien, van 6 October 1919, n°. 144, afdeeling 
Genera.le Thesaurie ; 

Gezien artikel 83 der Radenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 2den December 1919, n°. 173); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 21 Januari 1920, n°. 
261 , afdeeling Arbeidersverzekering, en · van 
24 Januari 1920, n°. 81, afdeeling Genera.le 
Thesaurie; 
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Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 15 April 1919 

(Staatsblad n°. 178) en te bepalen als volgt: 
Art. I. Artikel 2 van Ons besluit van 

15 April 1919 (Staatsblad n°. 178) wordt gelezen 
.als volgt c ,,De leden van een Raad van Arbeid, 
van het bestuur van een Raad van Arbeid 
-en van een door een Raad van Arbeid ingestelde 
<:ommissie ontvangen voor iedere door hen 
bijgewoonde vergadering ond-erscheidenlijk van 
den Raad van Arbeid, van het bestuur van 
den Raad van Arbeid, en van de commissie, 
waarvan zij lid zijn, een vergoeding voor 
tijdverzuim van vijf gulden." 

Art. II. Tusschen artikel 3 en artikel 4 
van Ons besluit van 15 April 1919 (Staatsblad 
n°. 178) wordt een nieuw artikel ingevoegd 
luidende: 

,,Art. 3a. De vergoeding, wa-a-rop eenzelfde 
persoon ingevolge het bepaalde in artikel 2 
aanspra-a-k ka-n maken, ma-g per ka-lenderma-a-nd 
-in totaa-1 een bedra-g van 30 gulden niet te 
boven ga-a-n" . . 

Onze Ministers van Arbeid en van Fina-ncien 
-zijn bela-st met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsbl,ad za.l worden geplaatst 
-en waa-rvan a-fschrift zal worden gezonden a-an 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister . van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 10 Febr. 1920.) 

'29 Januari 1920 BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Waddenzee-visscherijreglem ent. 
S. 43. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra-cht van Onzen Minister van 

Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 
:September 1919, n°. 8247 afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), la.atstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345), 

-en op het Waddenzee-visscherijreglement (Ons 
besluit van 23 April 1915, Staatsbl-ad n°. 206), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 
O ctober 1918 (Staatsblad n°. 564) ; 

Den Raad van State gehoord (adYies van 
23 December 1919, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1920, n°. 
735 afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 14 van het Waddenzee-

visscherijreglement wordt gelczen als volgt : 
,,1. Onze Minister kan: 1°. gedeelten van 

de Waddenzee, waarin of in de omgeving 
waarvan zich natuurlijke banken bevinden, 
sluiten voor de visscherii ; ?0 • de voorwaarden 
vaststellen, waaronder het visschen op die 
gedeelten zal zijn toegelaten. 

2. Het is verboden te visschen op die 
gedeelten gedurende den tijd, dat zii voor de 
visscherij zij n gesloten ; overtredi ng van de 
voorwaarden, waaronder het visschen aldaar 
is toegelaten, worclt met visschen op voor de 
visscherij gesloten gedeelten gelijkgesteld. 

3. De sluiting, de opbefling daarvan en 
de vaststelling van de voorwaarclen, geschiedt 
telkens bii eene beschikking, die in de Staats
wurant wordt bekend gemaa-kt." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waa rin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 13 Febr. 1920.) 

29 Jan ttari 1920. BESLUI'.l', tot nadere wijzi• 
ging van het Koninklijk besluit van 2 De· 
cember 1916 (Staatsblad n°. 522), tot vast
stelling van algemeene regelen voor het 
verleenen van subsidien ten behoeve van 
werkloozenkassen. S. 44. 

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

Arbeid van 17 November 1919, n°. 393 A. Z., 
afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1920, n°. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid van 21 Januari 1920, n°. 433 
A. Z., afdeeling Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 10, lid 1, van Ons besluit 

van 2 December 1916 (Staatsblad n°. 522), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 9 Ja
nuari 1919 (Staatsblad n°. 7) zal, in plaats van· 
,,eene maand" worden gelezen ,,drie maanden". 

2. In artikel 10, lid 2 en 3, van het in het 



1920 29 JAN UA R I. 8 

vorig artikf'l bc-doclde bcsluit zal lelkens in ' door de vel'eenigingsbesturen geschieilt naar 
plaats van ,,vie," worden gelezen ,.7<'3". I c,,enreJighcid van het b(j die ,·ereenigingen 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Maarl aangeslot!'n aantal beambten en bedienden 
1920. nn den spoorweg'.lienst. Voorls wordt daar-

Onzc Minister van Arbeid is belast met de in een lid - tevens voorzitter (en <liens plaats
uitvoering van <lit besluit, hPtwelk in hct vervanger) - door den :)i[inister benoemd". 
Staatsbwd zal worden geplaatst en waarvan Il. Te bepalen, clat dit besluit in werking 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad treedt met imrn.ng van den tweeden dag na 
van State. ilien der ,lagteekemng van het Staatsblad, 

's-Gravenhage, den 29sten Januari 1920. waarin het is geplaatst . 
WILHELMINA. Onze ~Iinister rnn Watersta-at is belast met 

De Jlini.qter van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 9 Fehr. 1 ~20.) 

29 .Januari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemcen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 45. 

WIJ WILHELMINA, E z. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Waterstaat van 9 Januari 1920, La. E., afdee
l ing Spoorwegen : 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 
1875 (Staat-sblad n°. 67), het laatst gewijzigcl 
bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), 
op artikel 1 der wet van 9 ,Tuli 1900 (Staatsblad 
n°. 118) en op artike! IT cler Overgangsbepa
lingen van de wet van 13 Juli 1907 (Stf/,at.sblad 
n°. 193); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 J anuari 1920, n°. 80) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\lirnster van 26 Januari 1920, La. 
G., afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1. het Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Kon.inklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 315) en het Algemeen Regle
ment Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit Yan 3 Juni 1915 (Staat-s
blad n°. 230), welke beide reglementen het 
laatst werden gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 29 December 1919 (Stf/,f/,tsblad n°. 1072), 
te wij zigen als volgt : 

het bepaalde onder e van het eerste lid cler 
artikelen 97 wordt gelezen als volgt : 

,,e. een loonraad bestuurders van den spoor
wegdienst omtrent de loonregeling van advies 
client. Deze loonraad zal zijn samengesteld 
uit een bij het Reglement Dienst.oorwaarden 
te bepalen aantal leden, waarvan door bestuur
ders van den spoorwegdienst en door besturen 
van erkende vereerngingen uit de beambten 
en bedienclen of uit bezolcligde bestuurclers 
of beambten dier vereerngingen een gelijk 
aanta l leden is aangewezen. De aanwij zing 

de uit\"Oering van <lit besluit, hetwelk in Ii.et 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raau van tate medegedeeld zal worclen . 

's-Gravenhagc, den 29sten J anuari 1920. 
WILHELMINA. 

De Jlinister van !Vaterstaat, A. A. H. W. Kb~IG
( Uitgeg . 9 Febr. 1920.\ 

29 Januari 192\J. .lsESLurr, houdende beslissing 
dat, zoolang rnet het hoofdstem bureau 
overeenkomstig art. 38a Gemeentewet 
den uitslag der verkiezing opnieuw heeft 
vastgesteld, de Raad rnet bevoegd is 
ten aanzien der vraag, wie als lid zal 
worden toegelaten, eene beslissing te 
nemen. 

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

den Raa:d der gemeente Westmaas tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 14/17 October 1919, n°. 19, waarbij 
met vernietiging van 's Raads besluit van 30 
September 1919 L. J. Bijl niet is toegelaten als 
lid van dien Raad ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a,dvies van 
14 Januari 1920, n°. 507 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlanclsehe Zaken van 26 Januari 1920, 
n°. 897, afd . BinnenJandsch Bestuur; 

0., dat de Raad der gemeente Westmaa 
op 30 Juni 1919 heeft besJoten L. J. Bijl niet 
aJs raadslid toe te laten op grond dat het cen
traal stem bureau den uitslag der verkiezing 
onjuist heeft vastgesteld en te6en deze uitspra!ik 
binnen den bij · art. 33 der Gemeentewet be
paalden tijd geen bezwaren zijn ingedienJ ; 

dat, nadat hierop L. J. BijJ door het hoofd
stembureau, aangewezen in art . 34, 2• lid, der 
Kieswet, opni uw was benoemd verkJaard en 
door den Raad opnieuw niet was toegelaten, de 
Raad in zijne zitting van 30 September 1919 
L. J . Bijl alsnog als raadslid heeft toegelaten ; 

dat vervolgens Gedeputeerde Staten bij be
sluit van 14/17 October 1919, n°. 19, ambtshalve 
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uitspraak docnde, met · vernietiging van het I 
besluit van den Gemeenteraad van 30 Septem
ber 1919, L. J. B;_jJ ni,t als lid van den Raad j' 

hebben toegelaten ; 
dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 

overwogen dat art. 38a der Gemeentewet 
bepaalt, dat, inclie~ een of meer leden van den 
Raad niet worden toegelaten wegens de on
juistheid van de vaststelling door het hoofd
stembureau, aangewezen in art. 34, 2° lid der 
Kieswet, van den uitslag der verkiezing, clit 
bureau binnen den gestelden termijn den 
uitslag opnieuw vaststelt met inachtnemi'iig 
van de einduitspraak omtrent de toelating 
gevallen ; dat dus het bedoelde hoofdstem bureau 
door, zonder inachtneming van de uitspraak 
van den Raad, den heer Bijl opnieuw benoemd 
te ve~klaren in plaats van dengene clie blijkens 
cle uitspraak van den Raad daarvoor in aan
merking kwam, heeft gehandeld in strijd met 
cle wet en de Raad derhalve ten onrechte bij 
zijn besluit van 30 September 1919 den heer 
Bijl als raads lid heeft toegelaten ; dat door 
vernietiging van het besluit van den Raad 
yan 30 September 1919. het centraal stem bureau 
thans in de gelegenheid behoort te worden 
gesteld door juiste toepassing van art. 38a der 
Gemeentewet alsnog uitvoering te geven aan 
het besluit van den Raad van 30 Juni 1919 tot 
niet toelating van den heer Bijl als raadslid; 

dat van de uitspraak van Gedeputeerde 
Staten de Raad bij ons in beroep is gekomen 
en van ons vernietiging van deze uitspraak 
heeft verzoch t ; 

0., dat het hoofdstembureau, aangewezen 
in art . 34, 2• lid der Kieswet, tot twee malen 
toe den uitslag der verkiezing aldus heeft 
vastgesteld, dat L. J. Bijl tot lid van de.n Raad 
der gemeente We tmaas is gekozen; 

dat de Raad tot twee malen toe tot niet
toelating van den door het hoofdstembureau, 
aangewezen in art. 34, 2• lid cler Kieswet, 
gekozen verklaat'de hecft besloten wegens de 
onjuistheid van de vaststelling door het even
genoemd hoofdstembureau van den uitslag 
cler verkiezing ; 

,dat, na zijn tweede uitspraak, de Raad ten 
aanzien van de vraag, wie ter bezetting van de 
plaats in den Raad clie het hier geldt, zal 
worden toegelaten, eene nieuwe beslissing niet 
kan nemen zoolang niet het hoofdatem bureau, 
aangewezen in art. 34, 2° lid der Kieswet, 
andermaal, thans met inachtneming van 
's Raads tweede uitspraak, den uitslag der 
verkiezing voor zoover noodig opnieuw heeft 
rnstgesteld ; 

dat derhal ve het beslui t van den Raad van 
30 September 1919, tot toelating van L. J· 
Bijl als raadslid, in den stand waarin op dat 
oogenblik ·de vraag der toelating zich bevond, 
niet kon worden genomen ; 

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

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

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

30 Januari 1920. WET, tot het aangaan van 
eene geldleening ten laste van het Rijk, 
S. 4G. 

Bijl. 2• Kamer 1919/1920, 266, 1-12. 
Hand. id. 1919/1920, bladz. 1209-1222, 

1224-1244. 
Hand. 1° Kamer 1919/1920, bladz. 224, 242-

244, 261-269, 282- 284. 

Wn WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het noodzakelijk is eene geldleening ten 
laste van bet Rijk aan te gaan ; 

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

Bedrag, koers van uit
gifte en rentevoet. 

Art . 1. 1. Er wordt eene geldleening aan
gegaan ten laste van het Rijk tot zoodanig 
bedrag als ui t bet bepaalde in de artikelen 
2 en 4 volgt en tegen een koers van honderd 
ten honderd. De schuldbekentenissen dezer 
leening dragen eene rente van vijf ten honderd 
in het jaar, betaalbaar op halfjaarlijksche 
coupons, versch ijnende 1 April en 1 October, 
met clien verstande, dat Onze Minister van 
Financien kan bepalen, dat de eerste coupon 
loopt over een antler t ijdvak clan van zes 
maanden. 

2. De coupons zijn betaalbaar te Amsterdam 
en in verdere plaatsen, welke Ooze Minister 
van Financien noodig mocht vinden aan te 
wijzen. Wanneer plaatsen in het buitenland 
gelegen voor die betaalbaarstelling worden 
aangewezen, kan Onze Minister van Financien 
aan de met de uitbetaling belaste bankiers 
eene provisie toekennen van ten hoogste een 
achtste ten honderd over het nominaal bedrag 
der door hunne tusschenkomst uitbetaalde 
coupons. 

Verplichting tot deelne
ming van natuurlijke 
personen . 
2. 1. Zij, clie voor het belastingjaar 1918/19 

zijn of worden aangeslagen in de vermogens-
1 belasting naar een vernogen van f 25,000 of 
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meer en de binnen het Rijk wonende natuur
Jijke personen, die voor het belastingjaar 1918/19 
zijn of worden aangeslagen in de inkomsten
belasting naar een belastbaar inkomen van 

f 10,000 of meer, zijn verplicht dee! te nem en 
in de in artikel 1 bedoelde leening tot zoodanig 
bedrag als voor elk vermogen en inkomen 
volgt uit onderstaande tabellen A en B. 

A. 

VERMO GENS. 

f 25,000 of meer, <loch minder dan i. 
35,000 ,, ,, 
45,000 ,, ,, 
50,000 ,, ,, 

100,000 ,, ., 

200,000 

300,000 

500,000 

750,000 ,, 
" 

1,000,000,, ,, 

1,500,000 ,. 
" 

2,000,000 ,, ,, 

5,000,000 ,, '' ..... .... . 

INKOMEN S. 

f 10,000 of meer, doch minder dan f 

20,000 ,, ,, 

30,000 ,, ,, 

40,000 ,, ,, 

50,000 

70,000 

100.000 ,, ,, 

35,000 
45,000 
50,000 

100,000 

200,000 

300,000 

500,000 

750,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000.000 

5,000,000 

Bedrag, waarvoor is dee! te nemen in de 
leening. 

f .100. 
200. 
300. 
400 vermeerderd met f 100 voor elke f 5000, 
waarmede het vermogen f 50,000 te boven 
gaat. 
1400 vermeerderd met f 100 voor elke f 3,000 
waarmede het vermogen f 100,000 te boven 
gaat. . 
4800 vermeerderd met f 100 voor elke f 2500, 
waarmede het vermogen f 200,000 te boven 
gaat. 
8800 vermeerderd met f 100 voor elke £2000 , 
waarmede het vermogen f 300,000 te boven 
gaat. 
18,800 vermeerderd met f 100 voor elke f 1800, 
waarmede het vermogen f 500,000 te boven 
gaat. 
32,700 vermeerderd met f 100 voor elke f 1700, 
waarmede het vermogen f 750,000 te boven 
gaat. 
47,400 vermeerderd met f 100 voor elke f 160(1, 
waarmede het vermogen f 1,000,000 te boven 
gaat. 
78,700 vermPerderd met f 100 voor elke f 1500, 
waarmede het vermogen f 1,500,000 te boven 
gaat. 
112,100 vermeerderd met f 100 voor elke 
f 1400, waarmede het vermogen f 2,000,000 
te boven gaat. _ 
326,400 vermeerderd met f 100 voor elke 
f 1300, waarmede het vermogen f 5,000,000 
te boven gaat. 

B. 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

70,000 

100,000 

I Bedrag, waarvoor is dee! te nemen in de lee~ng. 

f 100 vermeerderd met f 100 voor elke f 1000 
wa-armede het inkomen f 10,000 te boven gaat. 
1,100 vermeerderd met f 100 voor iedere f 800 
waarmede het inkomen f 20,000 te boven gaat. 
2,400 vermeerderd met f 100 voor elke f 750 
waarmede het inkomen f 30,000 te boven gaat. 
3,800 vermeerderd met.£ 100 voor elke f 600 
waarmede het inkomen f 40,000 te boven gaat. 
5,500 vermeerderd met f 100 voor elke f 500 
waarmede het inkomen f 50,000 te boven gaat. 
9,500 vermeerderd met f 100 voor elke f 450 
waarmede het inkomen f 70,000 te boven gaat. 
16,200 vermeerderd nmet f 100 voor elke f 400 
waarmede het inkomen f 100,000 te boven 
gaat. 
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2. De bepaling van het vorig lid is niet van I dag cler verschuldigde storting en het kantoor, 
toepassing indien de belastingplichtige v66r waar de storting moet plaats hebben. Aan 
het in werlting treden dezer wet is overled~n J hen, die verplicht zijn zoowel naar hun ver
of het Rijk m etterwoon heeft verlaten. mogen als naar hu n inkomen dee! te nemen, 

3. In bijzondere gevallen kan Ooze Minister wordt voor elke dezer deelnemingen eene 
van Financien van de in het eerste lid bedoelde afzonderlijke kennisgeving gezonden. 
verplichting ontheffing verleenen. 2. In de gevallen, waarin van toepassing 

3. 1. Indien een aanslag als in het vorig zijn artikel 3 en artikel 4, 3cle lid. wordt zoo 
a rtikel bedoeld, niet onherroepelijk vaststaat, noodig eene verbeterde kennisgeving toege
wordt het bedrag cler verplichte cleelneming zonden. 
aanvankelijk bepa-alcl naar den aansl9.g gelijk 
die geclaan is. Zooclra de aanslag onherroepelij k Bezwaarschrift. 
vaststaat, wordt het bedrag der verplichte 6. 1. De belastingplichtige, die den inhoucl 
cleelneming dienovereenkomstig bepaald. de1· kennisgeving in strijcl acht met de bepalin-

2. Wordt een naclere aanslag opgelegd, clan gen clezer wet, kan claartegen zelf of door een 
wordt, zooclra hij onherroepelijk vaststaat het gemachtigde binnen twintig dagen na de dag
bedrag der verplichte deelneming in overeen- teekening van die kenuisgeving, een bezwaar
stemming met dezen aanslag verhoogd. schrift indienen bij den inspecteur cler registra

Verplichting tot deelne
ming van ancleren clan 
natuurlijke personen. 

4. 1. De binnen het Rijk gevestigde naam
looze vennootschappen, commanclitai re ven
nootschappen op aancleelen, cooperatieve en 
andere vereenigingen en onderlinge verzekering
maatscbappijen, met uitzoncleri ng van de Neder
lanclsche Bank, welke in de inkomstenbelasting 
zijn of worden aangeslagen wegens uitcleelin
gen, tot een totaal bedrag van f 10,000 of 
meer over een boekjaar, geeindigcl in het tijcl
vak van 1 Mei 1917 tot en met 30 April 1918, 
zijn verplicbt dee! t e nemen in de in artikel 1 
becloelcle leening tot een bedrag, dat gelijk 
staat met een viercle van de totale, volgens 
artikel 20, lste lid, cler Wet op de Inkomsten
belasting 1914 belastbare uitcleelingen over 
het · hiervoor aangecluicle boekjaar na aftrek 
van de beclragen, welke overeenkomstig het 
bepaalcle in de artikelen 20, 2cle lid, 100, lOObis 
en 100/~r der zooevenbecloelde wet in minclering 
.an die uitdeelingen worden gebracht. 

2. Het bedrag der verplichte cleelneming 
volgens bet vorig lid wordt naar boven afge
rond tot f 100 of een veelvoucl van die som. 

3. Het bepaalcle in artikel 2, 3cle lid, en in 
artikel 3 vincl t ten deze overeenkomstige toe
passing. 

Kennisgeving van bedrag 
cler deelneming. 

5 . 1. De Agent van bet Jl,firusterie van 
Financien zendt aan hen, die verplicht zijn 
in de leening cleel te nemen, binnen den door 
Onzen Minister van Financien vast te stellen 
termijn, eene kennisgeving, inhouclencle het 
beclrag der verplichte cleelneming, den verschijn-

1 

tie, die zijn aanslag in de vermogensbelasting 
heeft geregeld, indien de kennisgeving betreft 
eene deelneming naar het vermogen, of bij 
den inspecteur cler directe belastingen, in wiens 
dienstkring hij naar het inkomen werd aan
geslagen. Bij dit bezwaarschrift moet de 
kennisgeving overgelegd worclen en moet voorts 
duiclelijk worden opgegeven, op welke gronclen 
de kennisgeving onjuist wordt geacht. 

2. De inspecteur beslist op clit bezwaarschrift 
in hoogste ressort. De uitspraak is met rede
nen omkleed. Afschrift wordt door den in 
specteur gezonclen aan den reclamant en, in
dien de uitspraak wijziging brengt in het ver
schuldigd beclrag, aan den Agent van het Minis
terie van Financien. 

3. Het ingediende bezwaarschrift schort de 
verplicht ing tot storting, zooals deze in de 
kennisgeving is aangeduid , niet op. 

4. Leidt de uitspraak op het bezwaarschrift 
tot verminclering van het te storten bedrag, 
clan wordt zoo spoedig mogelijk eene verbe
terde kennisgeving gezonden. Indien bereids 
ingevolge de eerste kennisgeving is gestort, 
wordt bet te veel gestorte of bij betaalcle t erug
gegeven tegen intrekking der daarvour afge
geven schl'lclbekentenissen of tegen quitantie 
voor de te veel betaalcle rente en boete . 

Stortingen . 

7. 1. De stortingen moeten geschieclen voor 
of op den zevenclen clag van de door Onzen 
Minister van Financien aan te wijzen kalender
maancl. 

2. Is eene kennisgeving als bedoelcl in artikel 
5, eerst verzonclen op of na den vijftienclen dag 
van de kalenclermaancl, welke onmiclclellijk 
voorafgaat aan de in het vorig lid becloelcle 
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kalendermaand, dan moet de storting geschie
den v66r of op den zevenden <lag van de kalen
dermaand, welke aanvangt nadat een tijdvak 
van veertien dagen sedert de dagteekening van 
de kenrusgeving is verstreken. 

3. In kalendermaanden, waarvan de zevende 
dag een Zondag is, is de achtste dag de ver
schijndag. 

i!. Onze Minister van Financien wijst de 
kantoren aan, waar de storting der verschul
digde bedragen moet geschieden. 

die storting moet geschieden, aan den nalatige 
een gesloten waarschuwing om alsnog aan zijne 
verplichting tot storting te voldoen. Indien 
op de waarschuwing de storting niet volgt, 
vaardigt de ontvanger een dwangbevel uit, 
medebrengende het recht van parate cxecutie. 
Het dwangbevel, dat meer dan Mm persoon 
kan betreffen, wordt aan de nalatigen, ieder 

1 voor zooveel hem aangaat, beteekend met bevel 
tot betaling van het volgens deze wet verschul
digde en voorts ten uitvoer gelegd overeenkom
stig het in het wetboek van burgerlijke rechts-

Bijbetalen van rente. vordering bepaalde ten aanzien van de tenuit-
9. 1. Bij elke storting wordt, behalve de voerlegging van vonrusseil en authentieke 

hoofdsom, voor vergoeding van reeds versche- I akten. De beteekening en de tenuitvoerlegging 
nen rente, betaald 0.412/3 ten honderd van de geschieden door de deurwaarders der directe 
hoofdsom voor elke kalendermaand, welke belastingen. 
van den loopenden rentetermijn reeds verst-re- 1 2. Na de beteekening kan uitsluitend worden 
·ken is. Hierbij wordt eene maand, van welke betaald ten kantore van den ontvanger, te 
zeven of minder dagen verloopen zijn, niet wiens verzoeke de invordering geschiedt, of, 
medegerekend en eene maand, van welke een bij inbeslagneming, in handen van <lien deur
grooter deel verloopen is, voor een voile maand waarder. 
gerekend. ' 3. De kosten van vervolging worden bere-

2 Ten opzichte van kalendermaanden, waar- kend volgens de bepalingen betreffende de 
in de zevende dag een Zondag is, wordt in het kosten van vervolging in zake van directe 
vorige lid, in de plaats van zeven, acht gelezen. belastingen. Het recht van parate executie 

3. Bij stortingen, welke meer dan zeven strekt zich uit tot deze kosten. 
dagen na den verschijndag plaats hebben, 
moet daarenboven voor elke zeven dagen, 
welke sedert <lien dag verloopen zijn - ge
deelten van <lien termijn voor een geheelen 
gerekend - 1.5 per 1000 van het nominaal 
bedrag der hoofdsom worden bijbetaald. In 
bijzondere gevallen kan Ooze Minister van 
Financien van deze verplichting tot bijbetaling 
ontheffing verleenen. 

Schuldbekentenissen. 

10. 1. Voor elke storting ontvangt hij, die 
stort. eene schuldbekenterus of schuldbekente
russen aan toonder van de krachtens deze wet 
uitgegeven leening. 

2. Indien echter de uit te reiken schuldbe
kentenissen op het kantoor van storting niet 
beschikbaar zijn, kan worden volstaan met de 
uitreiking van een voorloopig recepis, dat zoo 
spoedig mogelijk tegen het daarin vermelde 
bedrag aan schuldbekentenissen inw~sselbaar is. 

3. De schuldbekentenissen worden, voor de 
uitgifte, door de Algemeene Rekenkamer ge
rngistreerd en van een bewijs clier registratie 
voorzien. 

Dwangmiddelen . 

11. 1. Indien eene storting niet tijdig ge
schiedt, zendt de ontvanger, te wiens kantore 

Aflossing. 

12. Telken jare op den lsten October - te 
beginnen met den lsten October 1920 - wordt 
een zoodanig nominaal bedrag aan schuldbe
kentenissen aflosbaar gesteld, dat, met inbe
grip van het gezamenlijk nominaal bedrag der 
schuldbekenterussen, die tot den lsten Juli 
van dat jaar op de wijze als bedoeld in artikel 
16, in betaling zijn aangenomen en overeen
komstlg het bepaalde in artikel 17 zijn inge
kocht, voor elk jaar ten minste wordt gedelgd 
4.64 ten honderd van het geheele bedrag der 
krachtens deze wet in het !even geroepen vijf 
ten honderd rentegevende schuld, vermeer
derd met het bedrag der door die verplichte 
delging vrijgevallen rente. 

Loting, enz. 

H. 1. De aflosbaar te stellen schuldbekente
nissen worden telkens vooraf bij uitloting aan
gewezen. Deze uitlotingen hebben plaats vol
gens door Ons te stellen regelen. 

2. De afgeloste schuldbekentenissen wor
den bij de Algemeene Rekenkamer overge
bracht. 

3. De rente der krachtens deze wet uitgege
ven schuldbekentenissen koopt niet verder 

\ dan tot den dag, waarop zij aflosbaar zijn . 
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Betaling van de kosten 
der leening. 

14. De uitgaven voor de rente en aflossing 
der in deze wet bedoelde leening, de in artikel 
16, 4de lid, bedoelde uitgaven voor amortisatie 
dier leening, de uitgaven voor den inkoop van 
sehuldbekentenissen overeenkomstig het be
paalde in artikel 17, alsmede de kosten van de 
uitgifte dier leening worden gebraeht ten laste 
van de begrooting van het Leeningfonds 1914, 
ingesteld bij artikel 31 der Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612). 

Dekking van de kosten der 
leening. 

15. Aan de midd~len tot dekking der uit
gaven van het Leening(onds 1914 wordt jaar
lijks, te beginnen met het jaar 1919, uit 's Rijks 
Middelen tot dekking der uitgaven, vervat in 
de begrooting der Staatsuitgaven, toegevoegd 
een zoodanig bedrag als noodig is opdat in 
het betrokken jaar nit het fonds, afgez1en van 
de ontvangsten als bedoeld in artikel 33c der 
Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612), kunnen 
worden voldaan : 

1. de rente van de 4½ pet. vrijwillige lee
ning 1916; 

2. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 10 der Leeningwet 1916 (Staats
blad n°. 135) is omsehreven ; 

3. de rente van de 4 pet. vrijwillige leening 
1916; 

4. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 10 der tweede Leeningwet 1916 
(Staatsblad n°. 533) is omsebreven ; 

5. de rente van de 4½· pet., vrijwillige lee
nin~ 1917; 

6. de af!ossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 14 der Leeningwet 1917 (Staats 
blad n°. 710) is omschreven . 

7• de rente van de 5 pet. vrijwillige leening 
1918; 

8. de aflossing van die leening ten bedrage 
als in artikel 11 der Leeningwet 1918 (St.nats
blad n ·. 803) is omsch·reven ; 

!l. de in artikel ]4 bedoelclP uitgaven en 
kosten voor de in deze wet bedoelde lee
ning. 

Betaling van belasting door 
inlevering schuldbeken
tenissen. 

16. I. De aanslagen in de verdedigingsbe
lastingen Ib en II kunnen worden 'betaald 
door inlevering van schuldbekentenissen der 
in deze wet bedoelde leening, m et <lien ver
stande dat het overeenkomstig het volgend 

lid berekend gezamenlijk bedrag der aange
boden schuldbekentenissen niet mag over
scbrijden bet totaal der aanslagen, ter betaling 
waarvan de scbuldbekentenissen worden aan
geborlen. 

2. De in het vorig lid bedoelde scbuldbeken
tenissen worden in betaling aangenomen tegen 
den koers van bon derd ten honrlerd . Zij 
mooten vergezeld zijn van al.le bijbehoornnde, 
onverschenen coupons. 

3. De kracbtens dit artikel in betaling aan
genomen sehuldbekentenissen worden bij de 
Algemeene Rekenkamer overgebracbt. 

4. De bedragen, waarvoor kracbtens dit 
artikel scbuldbekentenissen in betaling zijn 
aangenpmen, worden aangemerkt als te zijn 
besteed voor ainortisatie van de in deze wet 
bedoelde leening. 

5. De rente der krachtens dit artikel in 
betaling aangenomen schuldbekentenissen loopt 
niet verder dan tot den dag, waarop zij in be
taling zijn aangenomen. · 

Inkoop van schuldbeken-
tenissen. 

17. 1. Oversebrijdt bet totaalbedrag, waar
voor in deze leening wordt cleelgenomen, de 
som van vierho;derd vijftig inillioen gulden, 
clan kan Onze Minister van Financien het 
meerdere besteden tot inkoop van schuldbeken
tenissen dezer leening tegen een koers. welke 
lager is dan die, in artikel 1, eerste lid, ge
noemd. 

2. De krachtens dit artikel ingek6chte schulcl
bekentenissen worden bii de Algemeene Reken
kamer overgebracht. 

Rekening van de leening. 
18. Van de tegeldemaking der bij cleze wet 

bedoelde Staatsschuld wordt eene rekening 
afgelegd, welke, na door de Algemeene Reken
kamer te zijn opgenomen en gesloten, aan de 
Staten-Generaal wordt meJegedeeld. 

Vrijstelling van zegelrecht. 
19. Geenerlei zegelrecht is verscbuldigd van 

alle krachtens deze wet af te geven stukken 
en van alle stukken, uitsluitend betrekking 
bebbende op de beleening bij de Nederlandsche 
Bank van de schulclbekentenissen en recepissen 
krachtens deze wet af te geven. 

lnwerkingtrecl1ng. 
20. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging. 

21. Deze wet kan worclen aangehaald als 
,,Leeningwet 1919", doch met bijvoeging van 
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bet nummer van bet Staatsbl11d waarin zij is 
opgenomen. 

Laeten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-GraYenhage, den 30sten Janu-

ari 1920. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 30 Ja n. }920.) 

30 Januar i 1920. BESLUIT, tot vaststelljng 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij de artikelen 5, 18, 
tweedo lid, 20, tweode lid, 21, vierde lid , 
22, tweede lid, 23, vierde lid en 25, tweede 
lid, der Ouderdomswet 1919. S. •17. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 2 Januari 1920, n°. 6485, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 5, 18, tweede lid, 20, 
tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, 
vierde lid en 25, tweede lid, rler Ouderdoms
wet 1919; 

Den Raad van State geboord (ad,ies van den 
20sten Januari 1920, n°. 83); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Min;ster van 28 Januari 1920, af
deeling Arbeidersverzekering, n°. 536 ; 

Hebben goedgevonden en verstaa,n : 
te bepalen als volgt : 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. In <lit besluit wordt verstaan onder : 
Onzen Miruster : Onze Minister van Arbeid ; 
de Bank : de Rijksverzekeringsbank. 

HOOFDSTUK II. 

VAN DE TO ELATING TOT DE VERZEKERING. 

2. De aanvraag tot bet sluiten van een vrij
wilhge verzekering, als bedoeld in artikel 10 
of artikel 24 der Ouderdomswet 1919, geschiedt 
bij den Raad van Arbeid van bet gebied, waar 
de aanvrager woont, door invulling en onder
teekening van een door Onzen Miruster vast
gesteld formulier, dat kosteloos bij den Raad 
van Arbeid verkrijgbaar is. 

Woont de aanvrager op een vaartuig, clan 
geschicdt de aanvraag bij den Raad var, Arbeid 
van bet gebied, waar bet vaartuig in den regel 
ligt, wanneer bet ruet vaart. 

3. Alie aanvragen worden door den Raad 
van Arbeid ingeschreven op daarvoor bestemde 
kaarten, welke voor ie<leren Raad aanvangen 

m et nwnmer l en numeriek worden afgesteld. 
Op deze kaarten - grondkaarten genaamd -
worden de verschillende ~egevens betreffende 
den loop der verzekering aangeteekend. Het 
volgnummer, waaronder de aanvraag op deze 
kaarten is inge cbreven, wordt door den Raad 
van Arbeid op de daarvoor bestemde plaats 
op de aanvraag vermeld. 

Op de kaarten, in bet vorig lid bedoeld, 
wordt een lexi cografische klapper aangehouden, 
mede ingericht naar bet kaartsysteem. 

De modellen der kaarten, in bet lste en 2de 
lid bedoeld, worden door Onzen ~finister vast
gesteld . 

4. De Raad nn Arbeid draagt zorg, dat de 
aanvragen zoo spoedig mogelijk aan de Bank 
worden toegezonden. 

V66r de toezending aan de Bank teekent 
de Raad van Arbeid op de aanvraag met ver
melding der gronden aan, of naar zijn e meerung 
de aanvrager al dan niet bevoegd is een vrij
willige verzekering te sluiten en tevens of hij 
al dan niet verzekeringsplichtig is ingevolge 
de lnvaliditeitswet. 

5. Bij elke aannaag wordt door den Raad 
van Arbeid gevoegd een door hem van bet 
bestuur der gemeente, waar de aanvrager 
geboren is, genaagd uittreksel wt rle registers 
van den burgerlijken stand, vermeldende 
naam, voornamen. jaar en datum van geboorte 
van den aanvrager. 

6. Het bestuur der Bank beslist zoo spoe
dig mogelijk op de aanvraag. Van de beslis
sing wordt den aannager mededeeling gedaan. 
Heeft de aanvrager een wettelijken vertegen
woordiger, clan geschiedt die mededeeling aan 
dezen. 

Beboudens het bepaalde in den la2.tsten 
volzin van bet- eerste lid van artikel 24 der Ou
dNdomswet 191 9 gaat de verzekering in op 
den <lag van indierung der aanvraag, of, ingeva l 
de aanvrager ~en lateren dag aanwijst, op 
dezen dag. 

Strekt rle beslis~ing tot toelating, clan ver
mcldt zij onder meer: 

a. naam, voornamen, jaar en datum van 
geboorte en de woonplaats van den verzekerde ; 

b. bet bedrag der rente, waarvoor hij zicb 
vnzekert en den dag, waarop de verzekering 
aanvangt; 

c. het bedrag der Yerschuldigde premie en 
d. den Raad van Arbeid, bij welken hij is 

ingeschreven. 
7: Het bestuur der Bank zendt aan den 

Raad van Arbeid, die de aanvraag voor de 
verzekering inzond, een afschrift der beslis-
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sing, hetwelk door dien Raad wordt bewaard. 
Van den inhoud der beslissing houdt de Ra11,d 

van .Arbeid aanteekening op de grondkaart. 
8. De grondkaarten worden in zeven groepen 

gesplitst . De eerste groep omvat de' kaarten 
betreffende de personen, op wier aanvragen 
om tot de verzekering te worden toegelaten 
door h et bestuur der Bank nog geen beslissing 
werd genomen ; de tweede groep de kaarten 
betreffende de personen, die tot de verzekering 
zijn toegelaten en premie betalen ; de derde 
groep de kaarten betreffende de personen, die 
krachtens artikel 19 der Ouderdomswet 1.919 
van premiebetaling zijn ontheven ; de vierde 
gl'Oep de kaarten betreffendP. de personen, wier 
premiebetaling krachtens een der artikelen 20 
of 21 dier wet is geeindigd ; de vijfde gr0ep 
de kaarten betreffende d~ personen, op wier 
aanvraag om toelating tot de verzekering 
afwijzend is besli st; de zesde groep de kaarten 
betreffende de verzekerden, aan wie een rente 
werd toegekend en de zevende grol'p de kaarten 
der verzekerden, die ovcrleden zijn. 

HOOFDSTUK III. 
VAN DE PREMIE. 

§ 1. Van de betaling der premi~. 

9. Over elke kalentlerweek, een gcdeelte 
van een week voor een geheele gerekend, 
wordt een premie gehcven, waatvan het bedrag 
wordt vastge~teld volgens de regelen, vervat 
in de artikelen 10, 11 en 12. De verYaldag 
der premie wordt op Maanda~ !! )Steld. De 
premie wordt bij vooruitbetaling v'.Jldaan . 

10. De premie voor de verzeker:ng, bedoeld 
in artikel 10 der Ouderdomswet 1919, bedraa.gt 
zooveel als in het navolgende tarief is aange-
geven. 

TARIEF. 
bJ• OIJ 

Weekpremie in centen, indien .: .: 
.S ~-c de ouderdomsrente per week 
'"Q.s~ bedraagt: 
:~-:i:~ ~ 
-t;:..o ... 

I I 
(I) "' 
Q) ~ I> f 3.- f 4.- f 5. - f 6.-H f '-' 
-~~ 

0 7 9 11 13 
1 7 10 12 14 
2 8 10 12 .14 
3 8. lO 13 15 
4 8 11 13 16 
5 9 11 14 l(l 
6 9 12 15 17 
7 10 12 15 18 
8 10 13 16 19 
9 11 14 17 20 

10 ll 14 18 21 
11 12 13 . 18 22 
12 12 16 19 23 

bllbll Weekpremie in centen, indien .: C: ,:= ,s·- de ouderdomsrente per week 
· - t.O~ 
"D.,=;~ bedraagt: 
J;gt 

f 3,- 1 f 5.- j 
~d~ f 4.- f 6.-H ~ '"' ., (I) .,...·u 

13 13 16 20 24 
14 13 17 21 25 
15 14 18 22 26 
16 15 19 23 28 
17 15 20 25 29 
18 16 21 26 31 
19 17 22 27 32 
20 18 23 29 34 
21 19 24 30 36 
22 20 26 32 38 
23 21 27 33 40 
24 22 29 35 42 
25 23 30 37 44 
26 24 32 39 47 
27 26 34 42 49 
28 27 36 44 ::;2 
29 29 38 46 55 
30 31 40 49 59 
31 32 42 52 62 
32 34 45 55 66 
33 37 48 59 70 
34 39 51 63 75 
35 41 54 67 79 
36 44 58 71 85 
37 47 62 76 91 
38 50 66 81 97 
39 54 71 87 104 
40 58 76 93 l ll 
41 62 81 100 120 
42 67 88 108 12[) 
43 72 !)4 117 139 
44 78 102 126 150 
45 85 111 137 163 
46 92 121 149 178 
47 · 100 132 163 194 
48 110 144 178 212 
49 121 158 196 233 
50 133 175 216 258 
51 147 194 240 28G 
52 164 216 267 319 
53 184 242 299 ~57 
54 207 273 338 403 
55 236 310 385 459 
56 271 356 4.42 527 
57 315 414 514 614 
58 372 489 607 72i> 
59 447 589 731 874 
60 553 . 729 905 1081 
61 711 937 1164 1391 
62 971 1282 1592 1903 
63 1487 1963 2439 2916 
64 3019 3988 4958 5927 

11. Voor een verzekerde, die op het tijdstip
van ingang der verzekering den leeft~d van 
35 jaar nog niet heeft overschreden, wordt de 
premie door toepa-ssing van het in het vorig 
artikel opgenomen tarief bepaald, nadat zijn 
leeftijd in geheele jaren is afgerond. Bij deze 
afronding worden deelen van ei,n jaa-r, die
minder dan een half jaar bedragen, verwaar-
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loosd en andere deelen voor een geheel jaar 
in rekenmg gebracht. 

Voor een verzekerde, clie op het tijdstip van 
ingang der verzekering den leeftijd van 35 jaar 
we! , <loch r!ien van 60 jaar nog niet heeft over
schreden, wordt de premie bepaald, door eerst 
zijn leeftijcl a£ te ronden in twee en vijftigste 
deelen van jaren en vervol~ens rechtlijnig te 
interpoloeren tusschen de in het tarief voor
komende premien voor de beide opeenvolgende 
leeftijden, tu ·schen welke de leeftijd van den 
verzekercle is gelegen . 

Voor een °verzekerde, die op het tijdstip van 
ingang cler verzekering den leeftijd van 60 jaar 
wel, doch dien van 64 j~ar nog niet heeft over
schretlen, wortlt de premie . bepaald, door eerst 
zijn leeftijJ a£ te ronden op gelijke wijze als 
in het vorig lid is aangegeven, vervolgens 
reohtlijnig te interpoleeren tussohen de op 

1 

1 gecleelcle premien voor de beide OJ?eenvol
gencle leeftijclen, tussohen welke de leeftijd I 
van den verzekerde is gelegen en eindelijk 
de geinterpoleerde uitkomst wetler op 1 te 
deelen. 

Voor een verzekercle, die op het tijdstip 
van ingang der v erzekering den leeftijd van 
64 jaar heeft overschreden, bedraagt de pre
mie het zooveelste gedeelte van de koopsom 
cler verzekermg op 65-jarigen leeftijd als het 
aantal premien bedraagt, die tot het bereiken 
van den 65-jarigen leeftijd nog zullen worden 
betaald, indien de verzekertle dezen leeftijd 
in v,~liden toestand bereikt. 
becl raagt : 

bij een rente van 3 gulden 
4 
5 
6 

Die koopsom 

158,440 cent 
209,440 
260,~ 
311,430 

vervaldagen gelijktijdig bij vooruitbetaling 
zullen worden voldaan. 

Op nader verzoek van den verzekerde wordt 
dezp, reg~ing door den Raad van Arbeid inge
trokken of gewijzigd. 

14. De prerniebetaling worclt bewez~n, door
dat een um btenaar van den Raad van Arbeid. 
of de vpor de inning der premie door den 
Raad van Arboid aangewezen persoon zijn 
hrmdteekening ot een afdruk van 1.ijn naam. 
stempel plaatst in het daarvoor bestemde 
vakje van een kaart, betalingskaart, genaamd. 
Per kalenclerjaar worden voor elken verzeker 
de 2 betalingskaarten aangelegd, welke te 
zamen voor elken vervaldag een vakje bevatten 
en wol zoodanig, dat de opvolgende ,erval
dagen beurteling op de eene en op de andere 
kaart voorkomen De verzekercle blijft tot 
aan de Letaling eener volgende premie in het 
bezit ,an de kaart, waarop de kwijting der 
laatstelijk betaaldc premie is aangeteekend ; 
deze !mart wordt bij de betaling cler volgende 
premie aan den ambt.,nuar van der. Raad van 
Arbeid of aan den voor de inning der premie 
dr>or den Raad van . .\rbeid aangewezen persoon 
teruggegeven. 

Onze )1inieter stelt het model van de beta
lingskaart vast. 

15. De door den Raad van Arbeid voor 
de inning cler · premie aangewezen persoon 
ontvangt bij zijn aanstelling cen leg1time.tie
kaart, welke hij op ,erzoek van den verzekerde 
bij de premiebetaling verplicht is te vertoonen. 

16. De in het voorgaand artikel bedoelde 
persoon ontvangt voor ieder kalenclerjaar een 
betalingsboekje, waarin hij geregeld de betaling 
der premien aanteekent. 

Onze lllinister stelt het model van dit boekje 
Het wekelijksoh bedrag der premie wordt vast. 

in centen afgerond; daarbij worden deelen, 17. Op den laatsten werkdag der week zendt 
kleiner dan een halve cent, verwaarloosd en de in artikel 15 bedoelde persoon het in di , 
andere deelen voor een cent in rekening ge- we~k ontvangen premiebedrag aan den Raad 
bracht. van Arbeid, met vermelding van de namen 

12. Degene, die ingevolge artikel 24 der der verzekerden, die nog premieschuld hebben 
Ouderdomswet 1919 bevoegd is zich te ver- en van het bedrag dier schulcl. 
zekeron, betaalt de premie, in de beide voor - De Raad van Arbeid verstrekt hem de claar: 
gaande artikelen vastgcsteld ,Toor personen voor nooclige formulieren . waarvan Onze 
van 34 jaa,r, te betalen voor een rente van ~Iinister het model vaststelt. 
3 gulden per week. Ten bewijze van het onbetP-ald· gebleven zij n 

13. De betaling der premie geschiedt in het van premien legt dr. in artikel 15 bedoelde 
alge.meen wekelijks, hetzij ten kantore van persoon de in z\jn bezit zijnde betal ingskaarten 
den Raad van Arbeid, hetzij aan een door 

1 
• van elf' betrokken verzekerden bij de verant

den Raad van Arbeid aangewezen persoon. woording over. De Raad van _.\rbeid zeudt 
Op verzoek van den verzekerde wordt door deze kaarten per omgaande aan <lien persoon 

den Raad van Arbeid bepaald, dat de premien terug. 
door <lien verzekerde voor 4, 8, 13, 26 of 52 18. De Raad van Arbeid legt een kaart -
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register aan, dat voor een kalenderjaar geldt 
en waarop de betaalde premien worden ge
boekt. 

De kaarten van dit register - premiekaarten 
genaamd - bevatten behalve de namen en 
de in artikE1l 3 bedoelde volgnurnmers der ver
zekerden, een aantal ':akken, waarin de verval
dagen zijn aangegeven. De afboeking geschiedt 
voor elken vervaldag door in het desbetreffende 

vak een diagonaal te trekken met zwarten 
inkt. In afwijking hiervan worden echter 
premien, betaald na afloop van het kalender
jaar, wa:uin zij vervielen, op dezelfde wijze 
met rooden inkt afgeboekt. 

Na afloop van elk jaar worden de over dat 
jaar betaalde premien op de grondkaart ge
boekt. Op 1 April da.aropvolgende wordt de 
premiekaart aan het bestuur der Bank gezonden. 

Het model van de premiekaart wordt door 
Onzen Minister vastgestcld . 

19. De Raad van Arbeid zendt het bedra!!: 
der in een bepaalde week ontvangen premien 
na de boeking daarvan, benevens de over die 
week door de door den Raad van Arbeid aan
gewezen personen, als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 13, opgema!tkte verantwoordings
staten in de daaropvolgende week aan het 
bestuur der Bank ; daarbij wordt overgelegd 
een verantwoording van de premien, welke 
rechtstreeks san den Raad van Arbeid moeten 
woden betaald. Deze verantwoording ge
schiedt eveneens op het formulier bedoeld in 
artikel 17. 

Omtrent de wijze van storting dier premien 
door den Raad van Arbeid geeft bet bestuur 
der Bank voorscbriRen 

20. Jndien een verzekerde verbuist naar het 
gebied van een anderen Raad van Arbeid, 
zendt de Raad, bij welken bij laatstelijk inge
scbreven was, aan den eerstbedoelden Raad 
de grondkaart en de premiekaart van <lien ver
.zekerde, nadat op de premiekaart de geinde 
premien zijn geboekt ; tevens teekent bij op 
de klapperkaart de verhuizing aan. Aan de 
J3ank ·geea !,ii kennis van de verbuizing, onder 
mecledeeling van den vervaldag der laatst
geinde premie en van het nienwe -acires van 
den verzekerde. 

De Raad van Arbeid van bet gebied. waac
heen de verzekerde is verhuisd, 1,enc!t, zoodra 
hij de grondkaart en de premi!ikaart, in bet 
vorige lid bedoeld, heeft ontvangen, daarvoor 
-een ontvangbewijs toe nan den Raad van Ar
beid, welke deze kaarten toezond en legt een 
klapperkaart voor den verzekerde aan, nummert 
.de grondkaart overeenkomstig ·het bepaalcle 

1920. 

in artikel 3, le lid en stelt dat nummer ook 
op de premie- en klapperkaart. 

Indien een verzekerde verbuist naar het 
b uitenland, blijft hij behooren tot de admini 
stratic van den Raad, bij welken biJ laatstelijk 
ingeschreven was. 

21. Indien een verzekerde, die op den dag 
van ingang der verzekering den leeftijd van 
35 jaar reeds had bereikt, verzekeringspli ch tig 

wordt krachtens de bepalingen van de Invali - . 
diteitswet, geeft bij biervan kennis aan den 
Raad van Arbeid. De Raad doet van dit, feit 
mededeeling aan het bestuur der Bank. 

§ 2. Van de ontheffing mn premiebetaling. 

22. ,vanneer een verzekerde op grond van 
blijvende invaliditeit van de verplichting tot 
premiebetaling wenscht te worden ontheven, 
zendt hij de aanvraag daartoe aan den Raad 
van Arbeid. 

Het formulier tot het doen dezer aanvraag 
wordt door Onzen Minister vastgesteld en is 
kosteloos verkrijgbaar bij den Raad van Arbe1d. 

23. Indien een aanvraag is ingediend door 
een verplicht verzekerde ingevolge de Invali• 
diteitswet en hij op ·grond van invaliditeit, 
als bedoeld in artikel 71, sub a. dier wet , 
invaliditeitsrente heeft aangevraagd, zendt de 
Raad van Arbeid die aanvraag zonder nader 
onderzoek aan het bestuur der Bank. Ret 
bestuur neemt geen beslissing daarop, dan 
nadat omtrent de aanvraag om invaliditeits
rente onherroepelijk is beslist. 

In alle overige gevallen wordt de aanvraag 
behandekl op de wijze, als in de artikelen 145-
lii2 der Invaliditeitswet is aangegeven met de 
wijzigingen, welke de aard van het onderwerp 
vordert. 

24. Zoolang op de aanvraag niet onherroe
pelijk is beslist, is de verzekerde aanvangende 
met de kalenderweek, volgende op die, waarin 
<le aanvraag is geschied, we! bevoegd premie 
te bctalen, doch is hij daartoe niet vupl icht. 

Een beslissing tot ontheffing van premie
.betaling gaat in op den eersten dag der kalender
week, volgende op die, waarin de aanvraag om 
ontheffing is geschied. Het hestuur der Bank 
doet v~,n zijne baslissing, behalve aan den 
verzekerde, mededeeling aan den Raad van 
Arbeid, die de grondkaart bijwerkt en daarop 
vermeldt, dat de verzekering voortaan premie
vrij is. Daarna wordt de premiekaart naar 
het b-estuur der Bank gezonden. 

Indien de aanvraag wordt afgewezcn, kan 
bij de beslissing warden bepaald, dat een ver
zoek om ontheffing, gedaan binnen een jaar 

7 
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na de dagteekening der beslissing, enkei op 
dien grond niet-ontvankelijk zal kunnen wor
den verklaard_ Het bestuur der Bank doet 
bij afwijzing der aanvraag hiervan zoowel 
aan den Raad van Arbeid als aan den verzekerde 
mededeeling met vermelcling der gronden. 

Zoodra tegen de beslissing niet meer kan 
worden opgekomen, doet het bestuur der Bank 
daarvan mededeeling aan den Raad van Arbeid. 

De Raad draagt zorg, dat zoo spoedig moge
lijk, nadat de beslissing van het bestuur der 
Bank onaanta.stbaar is geworden, de achter
stallige premie;, wordt geind. 

Wordt in beroep de afwijzende beslissing 
vernietigd en de verzekerde van de premie
betaling ontheven; dan handelt de Raad van 
Arbeid, zoodra hij mededeeling heeft ontvan
gen, dat tegen de uitspraak niet meer kan wor
den opgekomen, zooals in het tweede lid is 
aangegeven. 

§ 3. Van de eindiging der premiebetaling. 

25. De verzekerde, die de premiebetalmg 
wenscht te eincligen, deelt dit op een formulier, 
dat door Onzen Minister wordt vastgesteld 
mede en zendt dit aan den Raad van Arbeid. 

Dit formulier is kosteloos bij den. Raad van 
Arbeid verkrijgbaar. 

26. De Raad van Arbeid zendt de in het 
vorig artikel bedoelde mededeeling met de 
premiekaart aan het bestuur der Bank. 

Zoodra de mededeeling is gedaan, wordt 
geen premie meer ingevorderd. 

27. Wanneer de verzekerde 8 achtereenvol
gende vervaldagen in gebreke is gebleven de 
premie te betalen, deelt de Raad van Arbeid 
hem mede, dat, wanneer hij 10 achtereenvol
gende vervaldagen in gebreke is gebleven de 
premie te betalen, deze betaling eindigt, als 
gevolg waarvan de uitkeering bij overlijden 
vervalt en de op 65-jarigen leeftijd toe te ken
nen re'nte lager zal zijn dan in de beslissing, 
in artikel 6 bedoeld, is vermeld. 

28. Wanneer de verzekerde 10 achtereen
volgende vervaldagen in gebreke is gebleven. 
de verschuldigde premie te betalen, zendt de 
Raad van Arheid de premiekaart aan het 
bestuur der Bank en eincligt de inning der 
premic. 

29. Een afschrift der beslissing van het 
bestuur der Bank, bevattende het bewijs be

· doeld in de artikelen 20 en 21 der Ouderdoms
wet 1919, wordt aan den Raad van Arbeid 
gezonden. 

De Raad van Arbeid werkt de grondkaart 
bij en teekent daarop aan den korten inhoud 

van het in het eerste lid vermelde bewijs. 
30. Zoodra tegen de uitspraak van den 

beroepsrechter, waarbij de verzekering ten 
onrechte geeindigd is verklaard, niet meer 
kan worden opgekomen, deelt het bestuur der 
Bank, onde;· terugzending van de premiekaart , 
dit aan den Raad van Arbeid mede, die de 
achterstallige premien int en met de inning 
doorgaat. 

Van de uitspraak van den beroepsrechter 
wordt aanteekening gehouden op de grondkaart_ 

§ 4. Van het herstel d er verzekering. 

31. De Yerzekerde, die de verzekering 
wenscht te doen herstellen, deelt <lit op een 
formulier, dat door Onzen Minister wordt vast
gesteld, mede en zendt dit aan den Raad van 
Arbeid. 

Dit formulier is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

32. Voor een verzekerde, die krachtens de 
in artikel 10 der Ouderdomswet 1919 verleende 
bevoegdheid een verzekering . had gesloten, 
wordt de in artikel 22 dier wet bedoelde in
koopsom in centen K 2 bij herstel der verzeke
ring gevonden door toepassing van de formule : 

K 2 = 52 b2 (r 2 -rx) 

Voor een verzekerde, die krachtens de in 
artikel 24 dier wet verleende bevoegdheid een 
verzekering had gesloten, wordt de in artikel 
22 dier wet bedoelde inkoopsom in centen K'z 
bij herstel der verzekering gevonden door toe
passing van de formule : 

K,z = Yij X Kz 

In de beide genoemde formules liebben x, 
ij, 'x en Yij de beteekenis, welke in de artikelen 
39 en 40 wordt aangegeven ; z stelt voor den 
in twee en vijftigste deelen van jaren afgeron
den leeftijd van den verzekerde op het tijd
stip, waarop de verzekering wordt hersteld ; 
bz wordt ontleend aan de bij dit besluit behoo
rende tabel of door rechtlijnige interpolatie 
daaruit afgeleid op overeenkomstige wijze als 
in artikel 39 voor de waarden /a;.en Px wordt 
aangegeven. 

De waarden van Kz en K'z worden afgerond 
door deelen, kleiner dan een halve eenheid , 
te verwaar!oozen en andere deelen voor een 
geheel in rekening te brengen. 

33. In bijzQndere gevallen kan het bestuur 
der Bank op voorstel van of na raadpleging 
met den Raad van Arbeid bepalen, dat de 
inkoopsom zal worden voldaan in gelijke ter
mijnen, mits de termijnbetaling zoodanig wordt 
geregeld, dat het totaal verschuldigde binnen 
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een jaar na de betaling van den eersten termijn 
<loch in elk geval v66r het bereiken van den 
65-jarigen leeftij<l m oet word en voldaan. Bij elken 
termijn wordt een rentevergoeding, bereken<l 
naar vier percent's jaars, in rekening gebracht. 

Blijft de verzeker::le, wien is toegestaan de 
inkoopsom in termijnen te betalen in g~breke 
een of meer <lezer termijnen en de verschnldig
<le rente tijdig te voldoen, dan wordt het 
herstel <ler verzekering opgeheven. De reeds 
betaal<le termijnen en renten en de na het 
herstel betaalde premien wor<len in dat geval 
teruggegeven. 

34. Het bestuur <ler Bank beslist, welke 
inkoopsom moet worden betaald en wanneer 
deze moet worden gestort. Storting vindt 
plaats bij den Raad van Arbeid. 

De verzekering wor<lt hersteld met ingang 
van den <lag, waarop de inkoopsom of de 
eerste termijn daarvan invorderbaar wordt 
gesteld ; deze <lag wordt in de beslissing ver
meld. 

Te rekencn van den <lag, in het vorig lid 
bedoeld, is de verzekerde weder de premie 
verschuldigd, welke hij laatstelijk v66r de ein
diging der premiebetaling betaalde. 

Indien de verzekerde in gebreke blijft de 
inkoopsom of een termijn en de op dien termijn 
verschuldigde rente te betaJen op of binnen 
14 dagen na den <lag, waa.rop de inkoopsom 
of die termijn invorderbaar w~rd, wordt de 
genomen beslissing bij nieuwe beslissing inge
trokken . 

35. Van de beslissingen, bedoeld in het vorig 
artikel, wordt mededeeling gedaan aan den 
verzekerde en aan den Raad van Arbeid. 

§ 5. Van de ·verhooging d,er verzekering. 

36. Degene, die een verzekering heeft ges lo
ten krachtens artikel 10 der Ouderdomswet 
1919, kan, zoolang hij den leeftijd van 35 jaar 
niet heeft bereikt, met inachtneming van artikel 
11 dier wet, het bedrag der rente, waarvoor 
hij zich verzekerd heeft, verhoogen, mits hij 
niet krachtens artikel 19 dier wet ontheven 
i van de verplichting om premie te betalen. 
Hij deelt den wensch daartoe op een formulier, 
dat door Onzen Minister wordt vastgesteld, 
mede en zendt dit aan den Raad van Arbeid, 
die voor spoedige doorzending aan het bestuur 
der Bank zorg draagt. 

Dit formulier is kosteloos verkrijgbaar bij 
den Raad van Arbeid. 

37 De premie voor de verhoogde verzeke
ring wordt gevonden door de premie, welke 
bij toetreding op den leeftijd op het tijds_tip 

der verhooging voor die verzekering zou zijn 
verschuldigd, te verminderen met het verschil 
tusschen de premie, welke voor de verzekering 
tot het oorspronkelijk bedrag bij ingang op 
genoemd tijdstip verschuldigd zou zijn en .de 
premie, welke de verzekerde laatstelijk betaalde. 

De verhooging gaat in op den dag van in
diening der mededeeling of, indien de verze
kerde een lateren <lag 'aanwijst, op dezen <lag. 

Het bestuur bepaalt, welke premie de ver
zekerde voor de verhoogde verzekering te 
betalen heeft. 

Van de beslissing wordt 'me<ledeeling gedaan 
aan den verzekerde en aan den Raad van Arbei<l. 
-welke daarvan aanteekening houdt -0p de gron<l
kaart. 

HOOFDSTUK IV. 

VAN DE RENTE EN DE UITKEERI NG BIJ OVER· 

LIJDEN. 

§ I. Van het bedrag der rente' en der uitkeering. 
38. Ter bepaling van het bedrag <ler rente 

en ·<ler uitkeering, waarop een verzekerde, 
on<lers_cheidenlijk zijn rechtverkrijgende, aan
spraak kan maken, gelden - voor zoover <lit 
bedrag niet rechtstreeks uit de wetsbepalingen 
vo!gt - de regelen, neergelegd in de artikelen 
39 en 40. · · 

39. De yerzekerde, wiens premiebetaling op 
grond van artikel 20 of artikel 21 der Ou<ler
domswet 1919 is geeindigd en op wien artikel 
25 dier wet op het tijdstip der eindiging niet 
van toepassing is, heeft bij het bereiken van 
den 65-jarigen leeftijd recht op een rente, 
waarvan het wekelijksch bedrag in centen 
rx wordt bepaald door toepassing van de 
1ormu]e: 

rx = Ix (Px-Pij) 
In d eze formnle stelt x voor den leeftijd 

op bet eind d er week, over welke het la.atst 
premie is betaald, a.fgerond in twee en vijftigste 
d eelen van jaren, terwijl ij voorstelt den op 
gelijke wijze afgeronden leef tijd op het tijd
stip van ingang der verzekering. 

De waarden van fx worden ontleend aan de 
bij dit besluit behoorende tabel of daa.ruit 
a.fgeleid door rechtlijnige interpolatie tusschen 
de waarden van fa, behoorende bij de beide
opeenvolgende leeftijden in ja.ren a, tusschen 
welke de leeftijd x is gelegen. De waarden. 
van Pa wor<len eveneens ontleend aan de bij. 
<lit besluit behoorende tabel of daaruit a.fgeleid 
door overeenkomstige toepassing van de rege-• 
Jen, welke in de eerste drie leden van artikel 11 
zijn aangegeven voor het bepa.len der week
premie uit het in a.rtikel 10 genoemde tarief. 

7* 
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De waarden van Pa worden daarbij gekozen 

uit de k-0lom met het hoofd p!, plf, l!1 

IV of p a , naar gelang de verzekering was aan-
gegaan voor een ouderdomsrente -van onder
scheidenlijk 3, 4-, 5 of .6 gulden per week. 

De waarden van r ;r worden afgerond door 
deelen, kleiner dan een halve eenheid, te ver
waarloozen en andere deelen, voor een geheel 
in rekening te brengen. 

40 . De ve~zekerde, op wien artikel 25 der 
Ouderdomswet 1919 van toepassing is en 
wiens premiebetaling niet op grond van artikel 
20 of artikel 21 dier wet is geeindigd, heeft 
bjj het bereiken van den 65-jarigen leeftijd 
recht op een rente, waarvan het wekelijksch 
bedrag in centen rij wordt gevonden door toe
passing van de formule: 

Tij = Yij X 300 

J3ij overlijden van den in het vorig lid be
doelden verzekerde wordt aan den recbtbebben
de een uitkeering gedaan, waarvan bet bedrag 
in centen '11-ij wordt gevonden door toepassing 
van de formule: 

Uij ·= '.Jij X 10,000 

Eindigt de premiebetaling van een verzekerde 
op· grond van artikel 20 of artikel 21 dier wet 
'ln is op bet tijdstip der eindiging aitikel 25 
dier wet op hem van toepassing, dan beeft hij 
bij het bereiken van den G5-jarigen leeftijd 
recht op een rente, waarvan bet wekelijksch 
bedrag in centen wordt gevonden door toepas
sing van de formule: 

r'x = rx X gx 

x, ij en rx hebben de beteekenis, welke in artikel 
39 is aangegeven ; '.Jx wordt ontleend aan de . 
bij dit besluit behoorende tabel of door recbt
lijnige interpolatie daaruit afgeleid op over
eenkomstige wijze als in artikel 39 voor de 
waarden fx en Px is aangegeven. 

Op de waarden rij, Uij en r'x is het laatste 
lid van artikel 39 bij analogie van toepassing. 

41. De uitbetaling der rente geschiedt als 
regel per week; echter wordt de termijn op 
een !anger tijdvak gesteld, wanneer het weke
lijks uit te betalen bedrag minder dan een 
gulden zou bedragen. 

§ 2. Van de toekenning of weigering. 

42. Na het bereiken van den 65-jarigen 
leeftijd van den verzekerde, wiens premiebe
taling niet op grond van een der artikelen 19, 
20 of 21 der Ouderdomswet 1919 is geeindigd, 
zendt de Raad van Arbeid zoo spoedig mogelijk 
de premiekaart aan het bestuur der Bank. 

De toekenning der rente geschiedt ten aan-

zien van de in het vorig lid bedoelde verzekerd e 
ambtshalve bij beslissing van het bestuur der 
Bank. 

Ten aanzien van de verzekerden, wier pre
miebetaling op grond van een der artikelen 
19, 20 of 21 der Ouderdomswet 1919 is geein
digd, geschiedt de toekenning der rente, wan
neer aan bet bestuur der Bank blijkt, dat zij 
den leeftijd van 65 jaar bebbeu bereikt. 

43. De beslissing tot toekenning eener rente 
vermeldt bet bedrag en den <lag van ingang 
der rente en de gronden, waarop de beslissing 
steunt. 

De beslissing tot weigering eener rente ver
meldt de gronden der weigering. 

Van de beslissing wordt mededeeling geclaan 
aan den betrokkene en aan den Raad van Arbeid. 

44. Bij overlijden van den verzekerde, die 
nog niet in het genot is van een rente, zendt 
de Raad van Arbeid daarvan zoo spoedig 
mogelijk bericht aan het bestuur cler Bank, 
onder toezending van de premiekaart. Hij 
deelt daarbij naam en woonplaats mede 
van den persoon, aan wien eventueel de uit
keering moet worden gedaan. 

45. De toekenning der uitkeering bij over
lijden van een verzekerde, wiens premiebetaling 
niet op grond van artikel 19 der Ouderdoms
wet 1919 is geeindigd, geschiedt, ambtshalve 
bij beslissing van bet bestuur der Bank. 

Wanneer de premiebetaling in verband met 
blijvende invaliditeit was beiiindigd, geschiedt 
de toekenning dier uitkeering, wodra aan het 
bestuur der Bank blijkt. dat de verzekerde is 
overleden. 

46. De beslissing tot toekenning der uitkee 
ring vermeldt bet bedrag daarvan en de gron
den, waarop de beslissing steunt. 

De beslissing tot weigering eener uitkeering 
bevat de gronden der weigering. 

Van de beslissing wordt mededeeling gedaan 
aan den betrokkene en aan den Raad van Arbeid. 

47. Wanneer aan het bestuur der Bank 
blijkt, dat de verzekerde nog premie is verschul
digd, doet bet tegelijk met de beslissing, waarbij 
de rente of uitkeering wordt toegekend_. mede
deeling van bet bedrag der nog verschuldigde 
premie en van de inhouding, welke zal worden 
toegepast. 

48. Bij toekenning of weigering eener rente 
of uitkeering bij overljjden wordt daarvan 
aanteekening op de grondkaart gehouden. 

HOOFDSTUK V. 

VAN HET BEROEP. 

49. De termijn van beroep is een maand. 
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Deze termijn vangt aan te loopen den dag / gezet na het overlijden van den verzekerde. 
na dien, waarop de beslissing, waartegen · De in dat geding bestreden beslissing verkrijgt 
beroep wordt ingesteld, is genomen. door het overlijden kracht van gewijsde. 

Hij, die beroep instelt na den hierv66r be- 52. Van een uitspraak van den Centralen 
paalden termijn, wordt niet op grond daarvan Raad van Beroep of een in kracht van gewijsde 
niet-ontvankelijk verklaard, indien hij ten ge- gegane uitspra11,k van den Raad van Beroep 
noegen van den rechter in beroep aantoont orntrent een door het bestuur der Bank inge
het beroep te hebben ingesteld binneneenmaand volge de Ouderdomswet 1919 genomen beslissing 
na den dag, waarop hij van de beslissing, waar- doet dat bestuur mededeeling aan den Raad van 
tegen beroep wordt ingesteld, redelijkerwijze Arbeid, die met de beslissing in kennis werd 
heeft kunnen kennis dragen. gesteld. 

In afwijkingvan het in het eerste lid bepaalde, 
eindigt de termijn van beroep ingesteld tegen 
een beslissing genomen v66r den dag, waarop 
dit besluit in werking treedt, een maand na 
<lien dag. 

50. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de oor
spronkelijke beslissing. 

De in beroep gegeven beslissing treedt, 
voor zoover· zij afwijkt van die, waartegen 
beroep werd ingesteld, in de piaats van deze. 

Wordt in beroep het recht op een rente of 
uitkeering ontzegd of het toegekende bedrag 
verminderd, dan worden de betaalde termijnen, 
onderscheidenlijk de te veel' betaalde rente 
of uitkeering, niet teruggevorderd. 

51. Het recht om beroep in te stellen tegen 
een beslissing van het bestuur der Bank of 
van een administratieven rechter betreffende 
de vaststelling der premie, het toekennen of 
weigeren eener rente of het ontheffen van de 
verplichting tot premiebetaling op grond van 
artikel 19 der wet vervalt door het overlijden 
van den verzekerde. 

Een geding betreffende een beslissing, als 
bedoeld in het eerste lid, wordt niet voort-

' HOOFDSTUK VI. 

SLOTBEPALINGEN. 

53. Het bestuur der Bank is bevoegd aan 
de Raden van Arbeid nadere voorschriften te 
geven ten aanzien van de administratie ten 
behoeve van de uitvoering der Ouderdoms
wet 1919. 

54. Alie zaken, de uitvoering van dit besluit 
betreffende, aan den Raad van Arbeid opge
dragen, worden door het bestuur afgedaan. 

Het bestuur van den Raad is bevoegd de 
afdoening van bepaalde aangelegenheden aan 
den voorzitter op te dragen. 

55. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvah afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE 

(Uitgeg. 11 Febr. 1920.) 



1920 30 JAN UAR I. 102 

TABEL bedoeld in de artikelen 32, 39 en 40 van bet besluit. 

a- pla plla pill a plVa I ba la Ya 

0 7.08 9.10 11.11 13.13 0.37211 49.567 
l 7.39 9.51 11.64 13.76 0.43864 47.084 
2 7.70 9.93 12.16 14.39 0.47235 44.885 
3 8.04 10.37 12.71 15.04 0.49907 42.826 
4 8.40 10.84 13.29 15.74 0.52328 40.866 
5 8.78 11.34 13.91 16.47 0.54732 38.998 
6 9.18 11.87 14.56 17.25 0.57164 37.211 
7 9.61 12.43 15.24 18.06 0.59647 35.497 
8 10.06 13.01 15.97 18.92 0.62199 33.855 
9 10.53 13.63 16.73 19.83 0.64831 32.280 ' 10 11.03 14.28 17.53 20.78 0.67563 30.769 

11 11.56 14.9 18.39 21.80 0.70404 29.316 
12 12.12 15.70 19.28 22.86 0.73365 27.926 
13 12.71 16.47 20.23 23.99 0.76442 26.591 
14 13.33 17.28 21.23 25.18 0.79658 25.308 
15 13.98 18.14 22.29 26.44; 0.83025 24.080 
16 14.67 19.04 23.41 27.77 0.86569 22.899 
17 15.41 20.00 2-1.59 29.19 0.90286 21.769 
18 16.18 21.02 25.85 30.69 0.94204 20.684 
19 17.01 22.10 27.19 32.28 0.98324 19.644 
20 17.88 23.24 28.60 33.97 1.0263 18.649 
21 18.81 24.46 30.11 35.76 1.0713 17.695 t, 

22 19.80 25.76 31.71 37.67 1.1186 16.783 
23 20.85 27.14 33.42 39.71 1.1679 15.909 
24 21.98 28.61 35.25 41.88 1.2195 15.072 
25 23.19 30.19 37.20 44.21 1.2734 14.269 
26 24.47 31.88 39.29 46.69 1.3292 13.502 
27 25.85 33.68 41.52 49.35 1.3873 12.76, 
28 27.33 35.63 43.92 52.21 1.4477 12.061 
29 28.92 37.70 46.49 55.27 1.5106 11.386 
30 30.63 39.94 49.26 58.57 1.5763 10.739 
31 32.47 42.36 52.24 62.12 1.6448 10.120 
32 34.46 44.96 55.45 65.95 1. 7165 9.5269 
33 36.61 47.77 58.93 70.09 1. 7919 8.9578 
34 38.93 50.81 62.69 74.58 1.8707 8.4143 
35 41.45 54.12 66.79 79.45 1.9538 7.8941 0.9392 
36 44.18 57.70 71.22 84.74 2.0408 7.3972 0.8812 
37 47.16 61.61 76.06 90.51 2.1325 6.9220 0.8255 
38 50.42 65.88 81.34 96.80 2.2289 6.4679 0.7721 
39 53.98 70.55 87.12 103.69 2.3304 6.0341 0.7212 
40 57.88 75.67 93.46 111.26 2.4369 5.6202 0.6726 
41 62.17 81.31 100.45 119.59 2.5491 5.2250 0.6262 
42 66.92 87.55 108.18 128.80 2.6674 4.8480 0.5817 
43 72.19 94.47 116.76 139:04 2.7924 4.4879 0.5393 
.44 78.07 102.19 126.32 150.45 2.9242 4.1446 0.4987 
45 84.64 110.83 137.03 163.22 3.0634 3.8174 0.4599 
46 92.03 120.55 149.08 177.60 3.2111 3.5057 0.4230 
47 100.37 131.54 162.70 193.86 3.3679 3.2091 ,0.3879 
48 109.85 144.01 178.17 212.33 3.5349 2.9276 0.3544 
49 120.67 158.26 195.84 233.43 3.7136 2.6605 0.3226 
50 133.10 174.63 2l6.16 257.69 3.9055 2.4080 0.2925 
51 147.48 193.58 239.68 285.78 4.1118 2. 1693 0.2640 
52 164.24 215.68 267.11 318.55 4.3348 1.9442 0.2370 
53 183.98 241.70 299.42 357.14 4.5755 1. 7324 0.2116 
54 207.49 272.71 337.94 403.16 4.8347 1.5331 0.1876 
55 235.92 310.22 384.53 458.84 5.11-17 1.3457 0.1650 
56 270.91 356.41 441.91 527.41 5.4180 1.1696 0.1437 
57 314.89 414.47 514.05 613.63 5.7459 1.0042 0.1236 
58 371.63 489.40 607.17 724.94 6.1020 0.84914 0.1048 
59 447.34 589.40 731.46 8i3.52 6.4893 0.70395 0.0870 
60 553.07 729.09 905.11 1.081.13 6.9137 0.56813 0.0704 
61 710.68 937.36 1.164.04 1.390.72 7.380-i 0.44114 0.0548 
62 971.19 1.281.66 1.592.13 1.902.60 7.8964 0.32209 0.0401 
63 1.486.75 1.963.12 2.439.49 2.915.86 8.4697 0.20992 0.0262 
64 3.018.70 3.988.12 4,957.54 5.926.96 9.1050 0.10315 0.0129 
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31 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het reglement vaor de Rijks Academia 
van Beeldende Kunsten, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 31 Jnli 1905 (Staats
blad n°. 247). S. 48. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 October 19Hl, n°. 3508/3, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 16 der wet van 26 Mei 1870 
(Staatsblad n°. 78); 

Gezien Ons besluit van 31 Juli 1905 (Staats
blad n°. 247), tot vaststelling van een regle
ment voor de Rijks Academie van Beeldende 
Kunsten; 

Den Raad van State gehoord (a'dvies van 
20 Januari 1920, n°, 89); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 29 J anuari 1920, af!leeling Kunsten en 
Wetenschappen, n°. 377; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen :· 
Art. 1. Het bij Ons bovenaangehaald besluit 

vastgestelde reglement voor de· Rijks Academie 
van Beeldende Kunsten wordt gewijzigd als 
volgt: 

1 °. In artikel 46, laatste lid, wordt in de 
plaats van: 

,,hoogstens f 150", gelezen: ,,ten hoogste 
f 300". 

2°. In artikel 64, eerste lid, wordt in de plaats 
van: 

,,hoogstens f 1000 's jaars voor een schilder 
of een beeldhouwer ; 

,,hoogstens f 600 's jaars voor een graveur 
of een bouwkundige", gelezen : 

,,ten hoogste £1800 's jaars voor een schilder , 
een beeldhouwer of een bouwkundige ; 

ten hoogste f 1100 's jaars v:oor een graveur". 
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 Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met · de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 1 Maart ,1920.) 

31 Januari 1920. BESLUIT, tot wijziging der 
Koninklijke besluiten van den 2lsten Juni 
1887 (Staatsbladen nos. 105 en 106), hou
dende va-ststelling onderscheidenlijk van 
een leerplan voor de gymnasia en van 
een programma voor het eindexamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgesteld ex
amen, vermeld in artikel 12 der wet van 
28 April 1876 (Staaisblad n°. 102). S. 49. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 December 1919 n°. 3630/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 7, 11 ~n 12 der Hooger
Onderwij. wet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1920 n°. 86) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzan voor
noemden Minister van 28 Januari 1920 n°. 272, 
afdeeling Hooger Onde::wijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
1°. Artikel 5, onder b, van het Koninklijk 

besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 105) 
wordt gelezen als volgt : 

,,b. die zich uitsluitend willen onderwerpen 
aan het eindexamen ter verkrijging van het 
getuigschrift voor de faculteit der geneeskunde, 
der wis- en natuurkunde of der rechtsgeleerd
heid, van de 'essen in het Grieksch, het Latijn 
en de geschiedenis, meer bijzonderlijk bestemd 
voor hen, hierboven onder a genoemd" ; 

2°. Artikel 3, 2de lid van het Koninklijk 
besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 106) 
wordt gelezen als volgt : 

,,Zij, d ie uitsluitend het getuigschrift voor 
dP facultcit der geneeskunde, der wis- en natuur
kunde of der rechtsgeleerdheid verlangen, zijn 
vrijgesteld van het examen in de onderdeelen 
lb, Ilb. c en d, en van het examen in de 
vaderlandsche geschiedenis, onder IIIb ver
meld". 

3°. artikel 6,,laatste lid, van het Koninklijk 
besluit van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 106) 
wordt gelezen alR volgt : 

,,Zij, die het getuigschrift voor de faculteit 
der geneeskunde, der wis- en natuurkunde of 
der rechtsgelee1·dheid verlangen, moeten in 
afdeeling V en tenminste in eene der beide af
deelingen I en II het eindcijfer 3 hebben be· 
haald". 

Onze :Minister, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staalsblad zal worden 
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geplaa.tst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van 0nderwijs, 
K umten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uiigeg. 20 Febr. 1920.) 

31 Januari 1920. BESLmT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig art. 157 d~r hooger-onder
wijswet van de a,fdeeling Gymnasium van 
het Christelijk Lyceum te Harderwijk, van 
de ,,Vereeniging voor Christelijk Middel
baar en Voorbereidend hooger-onderwijs 
voor Harderwijk en omstreken", gevestigd 
te Harderwijk. S. 50. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 December 1919, n°. 4621/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Januari 1920, n°. 74) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 Januari 1920, n°. 
273, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De afdeeling gymnasium van het Christelijk 

Lyceum te Harderwijk, van de ,,Vereeniging 
voor Chrisletijk Middelbaar en Voorbereidend 
hooger-onderwijs voor Harderwijk en omstre
ken", gevestigd te Harderwijk, te rekenen van 
8 September 1919 voor een tijdperk van zes 
jaren aan te wijzen als bevoegcl, om, metinacht
neming der clesbetreffende wettelijke voor
schriften aan hare leerlingen, die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
getuigschrift van bekwaamheicl tot universi
taire studien af te geven, dat met het getuig
schrift in artikel 11 der hooger-onderwijswet 

, vermeld, worclt gelijkgesteld. 
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 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Ministe; van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

(Uitge,g. 17 Febr. 1920.) 

31 Januari 1920. BEsLmT, tot nadere wijzi
ging van het bij Koninklijk · besluit van 
14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) vast
gestelde Reglement n°. I, betreffende de 
wijze van Eeds-aflegging der onderschei· 
clene Regterlijke Ambtenaren, de afwezig
heid, de afwisseling en de orde van de 
inwendige dienst van den Hoogen Raad, 
geHjk mede van de Hoven en de Regt
banken. S. 51. 

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

Justitie van 17 Augustus 1918, lste afdeeling 
C, n°. 649; 

Overwegende dat het wenschelijk is wijziging 
te brengen in het bij Koninklijk besluit van 
14 September 1838 (Staatsblad n°. 36) vastge
stelde Reglement n°. I, betreffende de wijze 
van Eeds-af!egging der onderscheidene Regter
lijke Ambtenaren, de afwezigheid, de afwisse
ling en de orde van de inwendige dienst van 
den Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven 
en de Regtbanken, gelijk <lit Reglement na 
herhaaldelijk daarin gebrachte wi,1z1gmgen 
luidt volgens den tekst bekend gemaakt, 
krachtens Ons l:iesluit van 14 Juni 1911, in het 
Staatsblad n°. 147, van dat jaar; 

Den Raad van State g'ehoord (advies van 
3 September 1918, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onzen vooi:
noemden Minister van 29 Januari 1920, 1e 
Afdeeling C, n°. 784 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. I. Artikel 22a van voormeld Reglement 
wordt gelezen : · 

De zamenstelling van de meervoudige Kamers 
geschiedt zoodanig, dat hierin jaarlijks eene 
gedeeltelijke afwisseling plaats grijpe, tenzij 
het college ,haar om bijzondere redenen niet 
wenschelijk acht. 

Geen Raadsheer of Regter zal, tegen zijnen 
wil, !anger dan vier achtereenvolgende rechter
lijke jaren bij eene Kamer voor strafzaken 
behoeven te l:ilijven. De tijd, geduren welken 
een rechter als rechter-commissaris voor 
strafzaken optreedt, geldt te dezen als in eene 
Kamer voor strafzaken doorgebracht. 

Art. II. Aan artikel 48 van voormeld 
Reglement wordt een nieuw tweede lid toege
voegd, luidend : 

Hij is bevoegd aan advocaten en procureurs, 
die in zaken, voor zijn collegie aanhangig, 
optreden, inlichtingen te vragen naar aanleiding 
van de processtukken en de mondelinge voor
drachten. 
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Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na <lien der 
dagteekening van het Stantsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-G_ravenhage, den 3lsten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 12 Febr. 1920.) 

31 Januari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het bij Koninklijk besluit ,van 14 
September 1838 (Staatsb/,ad n°. 36) vast
gestelde Reglement n°. III van orde en 
disdpline voor de Advocaten en Procureurs. 
s. 52. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 17 Augustus 1918, lste afdeeling 
C. n°. 6ol; 

Overwegende dat het wenschelijk is wijziging 
te brengen in het bij Koninklijk besluit van 
14 September 1838 (Staatsb.ad n°. 36) vastge
stelde Reglement n°. III van orde en discipline 
voor de Advocaten en Procureurs, gelijk dit 
Reglement na herhaaldelijk daarin gebrachte 
wijzigingen luidt volgens den· tekst bekend 
gemaakt, krachtens Ons besluit van 14 Juni 
1911, in het Staatsblad n°. 147, van dat jaar; 

Den· Raad van State gehoord (advies van 
3 September 1918, n°. Ill) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Januari 1920, l• 
.Aideeling C, n°. 785; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. I. Artikel 1 van voormeld Reglement 
wordt gelezen : 

Ieder die den graad van doctor in de regten 
of in de regtswetenschap bezit, is bevoegd aan 
den voorzitter van het collegie schriftelijk 
inschrijving als advocaat te verzoeken. 

De griffier zendt onverwijld afschrift van 
bet verzoek aan den raad van toezicht en 
discipline. 

Art. II. Artikel 2 van voormeld Reglement 
wordt geleze;11 als volgt : Zij, die den in art. 1 
vereischten graad niet bezitten; doch op 1 Au
gustus 1879 met Onze bijzondere toostemming 
a ls advocaat waren ingeschreven, behouden 
de bevoegdheid om als zoodanig te fungeeren. 

Op hen vindt bet voorschrift vari het voor
gaand artikel overeenkomstige toepassing. 

Art. III. Achter artikel 5 van voormeld 
Reglement worden drie nieuwe artikelen 
ingevoegd, lqidend :· 

Artikel 5a. De beeediging geschiedt niet, 
voordat .ten minste 6 weken na de indiening 
van het verzoek tot inschrijving zijn verloopen. 

De beeediging blijft achterwege, indien de 
raad van toezigt en discipline of het collegie, 
met bet toezicht belast, zich binnen voormelden 
termijn bij met redenen omkleede beslissing 
tegen de inschrijving verzet. 

Van deze beslissing geschiedt onverwijld 
mededeeling aan den verzoeker en aan het 
collegie, bij hetwelkinschrijving is verzocht, ten
zij dit zelf de beslissing gaf. 

Artikel 5b. De beslissing, houdend verzet 
tegen de inschrijving kan alleen worden ge
nomen, indien gegronde vrees bestaat, dat de 
inschrijving van den verzoeker de eer van 
den stand der advocaten schaden zal. 

Tegen de beslissing staat den verzoeker 
binnen 2 maanden beklag open bij den regter, 

in art. 11 aangewezen. 
Het onderzoek en de beslissing geschieden 

door den burgerlijken regter in raadkamer na 
verhoor of behoorlijke oproeping van den 
verzoeker en van den raad van toezigt en 
discipline, of die van het collegie, dat het 
verzet deed. 

Van de beslissing van den regter geschiedt 
onverwijld mededeeling aan den verzoeker, 
aan den raad van toezigt en discipline en aan 
het collegie, bij hetwelk de inschrijving ver
zocht is , tenzij <lit zelf de ·beslissing gaf. 

Art. 5c. Indien de raad van toezigt en 
discipline of het collegie, met het toezigt 
belast, voor den afloop van den termijn, in 
art. 5a bedoelcl, verklaart tegen de becediging 
geen bezwaar te hebben, kan deze terstond 
na die verklaring geschieden. 

Art. IV. Het derde en het vierde lid van 
art. 11 van voormeld Reglement worden 
vervangen door de vier volgende leden : 

Hij weert en beteugelt de inbreuken en 
misslagen en zal, hetzij ambtshalve, hetzij op 
klachte van een belanghebbende, tot dat 
eintle, naar gelarig cler omstandigheden, kunnen 
opleggen de straffen van : 

enkele waarschuwing, 
berisping, 
schorsing in de uitoefening van de praktijk, 

ten hoogste gedurende een jaar, 
schmpping van de lijst, 
alles echter niet clan na verhoor of behoorlijke 
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oproeping van den betrokken advocaat, en, 
bij oplegging van een der laatstgenoemde 
twee straffen, behoudens diens beklag over 
de beslising a.an het geregtshof en voor diegenen, 
welke bij den Hoogen Raad zijn ingeschreven, 
a.an dien Ra.ad. Het beklag staat aan den 
advocaat gedurende twee maanden na de 
dagteekening van de hem van de beslissing 
gedane mededeeling open. 

Wanneer de met het toezigt belaste arron
dissements-regtbanken, a.mbtsbalve of op kla.ch
te van den belanghebbende, eene beslissing 
omtrent de oplegging van eene der voorzeide 
stra.ffen geven, wordt eenzelfde beklag toege
laten aan het geregtshof ; is de beslissing ge
geven door het geregtshof, aan den Hoogen 
Ra.ad. 

Heeft de raad van toezigt en discipline of 
heeft het collegie, met bet toezigt belast, 
beslist naar aanleiding van eene klacht, ver
mogensnadeel betreffend door een advocaat 
bij de uitoefening van zijn beroep aan den 
klager toegebracht, of wel verwaarloozing 
betreffend van aan een advocaat door den 
klager toevertrouwde .belangen, dan taat 
den klager gedurende twee maanden na de 
dagteekening van de hem van de beslissing 
gedane mededeeling beklag tegen die beslissing 
open a.an den hierboven in dit artikel genoemden 
regter. 

De regter, die over het beklag, in dit artikel 
bedoeld, oordeelt, zal vooraf den raad van 
toezigt of het collegie, met het toezigt belast, 
uitnoocligen hem de noodige inlichtingen te 
verstrekken. 

Art. V. Artikel 12 van voormeld Regle
ment worclt gelezen als volgt : 

Van de beslissingen, in bet voorgaand artikel 
bedoeld, geschiedt onverwijld mededeeling 
a.an den betrokken advocaat, a.an den belang
hebbende, die de klacht heeft inged,iend, a.an 
den raad van toezigt en discipline en, wanneer 
de straf van schorsing in de uitoefening van 
de praktijk of wel die van schrapping van de 
lijst is opgelegd , a.an het collegie, bij hetwelk 
de advocaat is ingeschreven, tenzij de raad of 
het collegie zelf de bes lissing gegeven heeft. 

Art. VI. Artikel 22 van voormeld Regle-
ment wordt gelezen al volgt : • 

Ieder die den graacl van doctor in de regten 
of in de regtswetenschap bezit, is bevoegd aan 
den voorzitter van het college schriftelijk 
toelating a.ls procureur te verzoeken. 

De griffier zendt onverwijld afschri~t van het 
verzoek aan den raad van toezigt en disci
pline. 

Art. VII. Artikel 25 van voormeld Regle
ment wordt gelezen a.ls volgt : 

De be_palingen ;van de a.rtikelen 5a, 5b, 5c, 
6, 18, 20 en 21 vinden op de procureurs overeen• 
komstige toepa;ising. 

Art. VIII. Artikel 2i van voormeld Regle-
ment wordt gelezen : • 

De Ra.ad van toezigt en discipline is belast 
met de zorg voor de eer van den stand der 
procureurs. 

Da.ar waar geen ra.ad van toezigt en discipline 
gevestigd is, oefent het geregtshof of de regt
bank respectivelijk het toezigt en de discipline 
uit. 

Art. IX. Artikel 28 van voormeld Regle
ment wordt gelezen : 

De ra.ad, en, waar deze ontbreekt, het collegie, 
houdt toezigt over de handelingen der procu
reurs als zoodanig. 

De bepalingen van het derde tot en met het 
laatste lid van art. 11 en van art. 12 vinden 
overeenkomstige toepassing. 

Art. X. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl(id, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staaisblad zal warden geplaatst, en va-n hetwelk 
afschrift zal warden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra.,enhage, den 3lsten Januari 1920. 

WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, HEEMSKERK. 

(7Jitgeg. 12 Febr. 1920.) 

2 Februari 1920. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 20 November 
1919, n°. 54 (Staatsblad n°. 757) tot schor
sing van het besluit van den Raad der 
gemeente Zevenhuizen van 31 October 
1919, houdende bepaling, data.lie stukken, 
welke bij den Raaa ter tafel zullen worden 
gebracht, vooraf aan de leden zullen wor
den rondgezonden. S. 53. 

Wu WILHELML.~A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Januari 1920, 
n°. 930, afd. Binnenlandsch Bestuur ; 

Gezien Ons besluit -van 20 November 1919, 
n°. 54 (Staal blad n°. 757) tot schorsing van 
het besluit van den Raad. der gemeente Zeven
huizen van 31 October 1919, houdende bepaling, 
.dat alle stukken, welke bij den Raad t er tafel 



10'7 5 FEBRUARI. 1920 

zullen worden gebracht, voora.f aan de leden 
zullen worden rondgezonden ; 

Overwegende, dat, in verband met de wijzi
ging, welke door voormelden Raad in zijne 
vergadering van 29 December 1919 in voor
meld raadsbesluit van 31 October 1919 is aan
gebracht, tegen het in werking treden daarvan 
geen bezwaar meer bestaat ; 

Gelet op de artt. 153-155 der Gemeente
wet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons bovenaangehaald besluit van 20 Novem

ber 1919, n°. 54 (Staatsblad n°. 757) in te trek
ken. 

Onze Minister va.n Binnenlandsche Zaken is 
bela-st met de uitvoering van dit besluit, het 
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

' s -Gravenhage, den 2den Februari 1920. 

WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 18 Febr. 1920.) 

5 Februari 1920. BESLUIT, tot nadere WIJZI• 

ging van het Koninklijk besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad n°. 227), ter uitvoering van 
artikel 33, onder c, der hoogeronderwijswet. 
s. 54. 

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

Onderwts, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 December 1919, n°. 4584/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; • 

Gelet op artikel 33, onder c, der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
J a nuari 1920, n°. 29) ; 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunst.en en Wetenschappen, 
van 3 Februari Ul20, n°. 37:,J , P.fdeeling Hooger 
Onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In het tweede lid van artikel 13 van Ons 

besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad no. 227), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons beslwt van 16 
November 1912 (Staatsblad n°. 348), vervalt 
,,f. het handteekenen". 
. In hct laatste lid van voornoemd artikel 
wordt voor : ,,de scheikundige technologie" 
gelezen: ,,de t echnologie" . . 

Ollze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 

van dit h<--~lmt, betwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaFLtst en waarvan afschrift zal 
worden gfzond~,~ aan den Raad van State. 

's-Gravenh~ge, den 5den Februari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister var. Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 27 Febr. 1920.) 

!'i Februari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Stoombesluit 1915. S . 55. 

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

Arbeid van 29 December 1919, n°. 4400 S, 
afdeeling Arbeid · 

Overwegende, dat het noodig is Ons besluit 
van 12 F ebruari 1915 (St,mtsblad n°. 83) te 
wijzigen; 

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 1896, 
Staatsblad n°. 69), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 22 Juni 1914 (Siaritsblad n°. 263); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 J anuari 1920 n°. 24; 

Gezien .het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 3 Februari 1920, n°. 416 S, 
afdeeling · Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: . 
Art. 1. I. Artikel 85 . van Ons besluit van 

12 ·Februari 1915, Staatsblad n°. 83 (Stoombe
sluit 1915) wordt gelezen als volgt: 

,,Orn benoembaar te zijn tot ingenieur of tot 
adspirant-ingenieur moet men in bet bezit zijn 
van een diploma C als bedoeld in het thans 
vervallen artikel 64 der wet van 2 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 50) of wel van een diploma a ls 
werktuigkundig ingenieur der Technische 
Hoogeschool, een leeftijd hebben bereikt van 
een en twintig jaar en lichamelijk geschikt zijn 
bevonden". 

II. De aanhef van artikel 86 van genoemd 
besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Ter beoordeeling van de aanspraken van 
sollicitanten naar eene vacante betrekking van 
ingenieur of adspirant-ingenieur kan Onze 
Minister bovendien vorderen dat zij t en over
staan van een door hem te benoemen commissie 
een examen afleggen hetwelk omvat :" 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het geplaatst is. 

Onze i'\Iinister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
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zal worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van tate. 

's-Gravenbage, den 5den Februari 1920. 
WILHELl\HNA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 17 Febr. 1920.) 

5 Februari 1920. BESLUIT, boudende nadere 
aanvulling en wijziging van bet Koninklijk 
besluit van 10 Augustus 1909 ( taatsblaa 
n°. 289), zooals dat laatstelijk is aangevuld 
en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
April 1913 (Staatsblad n°. 135), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in bet vierde lid van 
artikel 17 der Arbeidswet 1911 (Stacitsblad 
n°. 319). S. 56. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid van 29 December 1919, n°. 4290, af
deeling Arbeid ; 

Overwegende, dat bet noodig is Ons be~luit 
van 10 Augustus 1909 (Staatsblad n°. 289), 
zooals dat is aange~ld en gewijzigd bij Onze 
besr'uiten van 2 October 1911 (8toatsbla.d no. 
309) en 18 April 1913 (Suwtsblad n°. 135), 
nader aa,n te vullen en te wijzigen : 

Gezien bet vierde lid van artikel 17 der 
Arbeidswet 1911 (Sta<.>tsblad n°. 319j; 

Den Raad van State geboord (adYies van 
27 Januari 1920, n°. 25); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Mimster van 3 Februari 1920, n°. 
393, afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Ons besluit Yan 10 Augustus 1909 

(Staatsblad n°. 289), zooals dat is aangevuld 
en gewijzigd bij Onze besluiten van 2 October 
1911 (StMtsblad n°. 309) en 18 April 1913 
(Staatsblad n°. 135), wordt nader aangevuld 
en gewijzigd als volgt : 

I. Het tweede lid van artikel 1 wordt 
gelezen als volgt : 

.,Zij dragen den titel van : 
a. directeur-generaal van den arbeid ; 
b. boofdinspecteur van den arbeid, inspecteur 

van den arbeid, adjunct-in pecteur van den 
arbeid, impectrice van den arbeid, adjunct
inspectrice van den arbeid, tecbnisch um btenaar 
bij de arbeidsinspectie, controleur "l'an den 
arbeid of opzichteres van den arbeid ; 

·c. mediscb-adviseur of geneeskundige bij de 
arbrudsinspectie ; 

d. electrotechnisch-adviseur of electrotech
niscb-ingenieur bij de arbeidsinspectie; 

e. scheikundig-adviseur, 
nieur, scbeilnmdig-assistent 
arbeidsinspectie ; 

scheikundig-inge
of analyst bij de 

/. landbouwkundige bij de arbeidsinspectie." 
II. Het eerste lid van artikel 2 wordt 

gelezen als ,·olgt : 
,,De ambtskring van de in artikel l, onder 

a, c, d, e en /, bedoelde ambtenaren omvat 
bet gebeele Rijk." 

III. Het tweede lid van artikel 5 wordt 
gelezen: 

,,De in artikel l, onder b, c, d, e en /, bedoelde 
am btenaren onthouden zich van alle inmeugiug 
in geschillen tusscben werkgevers en arbeiders, 
voor zoo,er zij hiertoe niet door den directeur
generaal van den arbeid gemacbtigd zijn.". 

IV. Het eerste lid van artikel 9 wordt 
gelezen als volgt: 

,,De directeur-generaal van den arbeid wordt 
in de vervulling van zijn ambt bijgestaan door: 

a. een of meer der in artikel l, onder b, 
bedoelde ambtenaren; 

b. den mediscb-adviseur en de geneeskundi
gen bij de arbeidsinspectie voor de' bebandeling 
van zaken, welke de gezondbeid van bij den. 
arbeid betrokken personen betreffen ; 

c. den electrotechniscb-adviseur en de elec
trotechnisch-ingenieurs bij de arbeidsinspectie 
voor de bebandeling van zaken, welke de 
bevciliging van electriscbe toestellen en gelei
dingen betreffen ; 

d. den scheikundig-adviseur en de scbeikun
dig-ingenieurs bij de arbeidsinspectie voor de 
behandeling van zaken, welke met scbeikundige 
onderzoekingen verband bouden ; , 

e. den landbouwkundige bij de arbeidsin
spectie ,oor de bebandeling van zaken, welke 
den landarbeid betreffen." 

V. Aan bet slot van bet eerste lid van 
artikel 10 vervallen de woorden : ,,of inspecteur 
van de arbeid der l ste klasse". 

In het tweede lid van dat artikel vervallen 
twee malen de woorden: ,,der 2de klasse". 

VI. Het opscbrift van § 4 wordt gelezen 
e.ls volgt: 

,, Va,n den medisch-adviseur, de geneeskundigen, 
den electro-technisch-adviseur, de ele~trotechnisch
ingenieurs en den landbouwkundige bij de 
arbeiasinspeciie." 

VII. Artikel 16 worclt gelezen als volgt : 
.,Bebalve met de in artikel 9 'omschreven 

taak zijn de medisch-adviseur, de electro
tecbmsch-adviseur en de lanclbouwkundige bij 
de arbeidsinspectie 1iaast · de districtsboofden 
der arbeidsinspectie belast met bet toezicbt, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 11, de 
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meclisob-adviseur voor zoover dit verband 
boudt met bepalingen, welke in het belang 
van de gezondbeid van bij den arbeid betrok
ken personen zijn vastgesteld, de electrotech
nisch-adviseur voor zoover het zich uitstrekt 
over electrische toestellen en geleidingen en de 
landbouwkunrlige voor zoover het betreft den 
landarbeid. 

De meilisoh-adviseur wordt bij de vervul
ling zijner taak bijgestaan door de geneeskun
digen b\i de arbeidsinspeotie, de electrotech
nisch-adviseur door de electrotechnisch-inge
rueurs en door een of meer tecbnische am bte
naren bij de a,rbeidsinspectie.". 

VIII. In het eerste lid van artikel 17 
wordt in plaats van : .,De m edisch-adviseur 
en de elcctrotechnisch-ingenieur" gelezen : 
,,De medisch-adviseur, de electrotechnisch
adviseur en de landbouwkundige". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van de. 
dagteekening van het Staatsblad. waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dtt besluit, dat in bet St,aat.sblad 
zal worden geplaatst en waan-an afschrift 
zal worclen gezonden aan den Raad van tate 
en aan de All!emeene Rekenkamer. 

's~Gravenhage, den 5den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 23 F ebr. 1920.) 

5 Februari 1920. BESLUIT, houdende aan
vulling en wijziging van het Koninklijk 
besluit van 5 September 1916 (Staatsblad 
n°. 434) tot vaststeUing van een a lgemee
nen maatregel van bestuur als bedoeld bij 
artikel 17 der Stuwadoorswet. S. 57. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordraoht van Onzen Minister van 
Arbeid van 29 December 1919, n°. 4290, af. 
deeling Arbeid ; 

Ovenvegende, dat het noodig is Ons besluit 
van 5 September 1916 (Staatsblad n°. 434) 
aan te vullen en te wijzigen ; 

Gezien artikel 17 der Stuwadoorswet (wet 
van 16 October 1914, Staatsblacl no. 486) ; 

Den Raad van State, gehoord (advies van 
27 J anuari 1020, n°. 25); 

Gezien het nacler rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1920, n°. 
393, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan' : 
te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van 5 September 1916 

(Staatsblad n°. 434) wordt aangevuld en ge
wijzigd als volgt : 

I. Het vierde lid van artikel 1 wordt gelezen 
als volgt: 

.,4. De overige ambtenaren van dezen dienst 
dragen den titel, van : 

a. hoofdinspecteur van den havenarbeid ; 
b. inspeoteur van den havenarbeid ; 
c. adjunct-inspecteur van den havenarbeid ; 
d. onderinspecteur van den havenarbeid ; 
e. technisch ambtenaar van de inspeotie van 

den havenarbeid; 
f. controleur van den havenarbeid.". 
II. Artikel 2 wordt gelezen als volgt : 
.,Indien de directeur-generaal van den arbeid 

ambtenaren, genoemd in artikel 1, tweede lid, 
onder c, den e, van Ons besluit van 10 Augustus 
1909 (Staatsblad no. 289), zooals dut laat stelijk 
1s gewijzigd door Ons besluit van 5 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 56), opdracht geeft tot 
handhaving van de bepalingen der Stuwadoors
wet of tot medewerking aan de uitvoering daar
van, worden deze ambtenaren geacht bij het 
vervullen van die opdrachten te behooren tot 
de In pectie van den havenarbeid.". 

III. Aan het slot van het eerste lid van a.rtikel 
8 wordt in plaats van : ,.inspecteur van den 
havenarbeid" gelezen : .,hoofdinspeoteur van 
den havenarbeid". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van de dagteeke
ning van het StaC1t,~blad, waarin h!lt is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 5den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Arbeid, AA.LBERSE. 

( Uitgeg. 23 Febr. 1920.) 

6 Febrauri 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Appingeclam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 10 October 1918, n°. 187 , 
3de afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Ap
pingeclam op 26 September 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbl a.r lager onderwijs aldaar. 

. 58. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den Raad der gemeente Appingedam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten va,n 
GToningen, van 10 October 1918, n°. 187, 
3de afd., tot onthouding der goedkeuring 
aam de door den Raa<l der gemeente Appinge
dam op 26 September 1918 va.stgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden .van het 
onderwijzend personeel bij het -openbaar lager 
onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 329; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat. de Raa<l der gemeente 
Appingedam bij zijn besluit van 26 September 
1918, u 0 • 114a, eene verordeuing tot regeling 
van de wedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager ouderwijs in die gemeente 
heeft vastgesteld ; 

dat in de verordening o.a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

Art. 1. De jaarwedden van het onderwijzend 
personeel der openbare lagere scholen bedragen 
onverminderd de bedragen, waarop zij volgens 
de bepalingen der wet van 23 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 147) aanspraak hebben: 

1°. A. voor de hoofden der scholen voor 
gewoon lager ondemjs , 

a. met minder dan 2 dien~tjaren f 1300 ; 
b. met 2 en meer, doch minder dan 4 dienst

jaren f 1400 ; 
c. met 4 en meer, doch minder clan 6 dienst

jaren f 1500 ; 
d. met 6 en meer, doch minder dan 8 dienst

jaren f 1600; 
e. met 8 en meer, doch minder da,n 11 dienst

jaren f 1650; 
f. met 11 en meer, doch minder cla-n 14 dienst

jaren f 1700; 
g. met 14 en meer, doch minder clan 17 dienst

jaren f 1750; 
h. met 17 en meer dienstjaren f 1850 ; 
B. voor het hoofd der school voor voort

zettings- en opleidingsonderwijs : 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1350 ; 
b. met 2 en meer, doch minder da,n 4 dienst

jaren f 1450; 
c. met 4 en meer, doch minder clan 6 dienst

jaren f 1550 ; 
d. met 6 en meer, doch minder dan 8 dienst

jaren f 1650; 
e. met 8 en meer, doch minder da,n 11 dienst

jareu f 1700; 

f. met 11 en meer, doch minder dan 14 dienst
jaren f 1750; 

g. met 14 en meer, doch minder dan 17 dienst• 
jaren f 1800 ; 

h. met 17 en meer dienstjaren f 1900; 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan : 
a. met minder da.n 2 dienstjaren f 800 ; 
b. met 2 en meer, doch minder clan 4 dienst

jaren f 900; 
c. met 4 en meer, doch minder dan 6 dienst

ja.ren f 1000; 
d. met 6 en meer, doch minder clan 8 dienst

jaren f 1100; 
e. met 8 en meer, doch minder da.n 11 dieust

ja.ren f 1150 ; 
f. met 11 en meer, doch minder clan 14 dienst

jaren f 1200; 
g. met 14 en meer, doch minder clan 17 dienst

jaren f 1250 ; 
h. met 17 en meer dienstjaren f 1350. 

· 4. 20. Ingeval hun geen vrije woning ka.n 
worden verscha.ft, ontvangen zij eene vergoe
ding voor huishuur ten bedrage va,n f 250 
per jaar. Deze vergoeding bedraa.gt voor het 
hoofd der school met voortzettings- en oplei
dingsonderwijs f 300 per jaar. 

5. 1. Elk der mannelijke onderwijzers van 
bijstand geniet, indien hij gehuwd is df is 
geweest en den leeftijd van 28 jaren heeft 
bereikt, eene tegemoetkoming in de huishuur 
ten bedrage van f 100 per jaar. Voor den 
onderwijzer, die gehuwd is geweest, geldt dit 
echter niet, indien hij geen inwonende minder
jarige kinderen heeft en zelf bij anderen in
woont. 

6. De onderwijzeressen, die verplicht zijn 
wekelijks 6 uren onderwijs te geven in de nut
tige handwerken, genieten boven hare jaar
wedden bedoeld in art. 1, sub 2, dezer verorde- -
ning eene belooning van f 100 per jaa.r. 

De onderwijzers, die benoemd worden tot 
het geven van onderwijs in de vrije- en orde
oefeningen der gymnastiek genieten boven 
hunne jaarwedde bedoeld in artikel 1 eene be
looning van f 50 per jaar voor elke 2 wekelijksche 
lesuren. 

9. 2de lid 3°. Onderwijzers, op wie militaire 
dienstplicht rust, genieten gedurende hun ver
lof, voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden ten gevolge van eene oproeping 
wegens buitengewone omstandigheden : de 
eerste zes weken de volle jaarwedde ; b. na de 
eerste zes weken: kostwinners 9/ 10 van hunne 
jaarwedde : niet-kostwinners 3/ 10 van hunne 
jaarwedde. 



111 6 F E B >R U A R I. 1920 

14. Deze verordening treedt in werking met 
mgang van 1 Januari 1918 ; 

dat bij besluit van 10 October 1918, n°. 187, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro
ning~n aan die verordening hunne goedkeuring 
hebben onthouden, op grond, dat zij de ;ver
goeding voor de huishuur, de belooning v:oor 
het geven van onderwijs in de nuttige hand
werken en de regeling, vervat in artikel 9, 
tweede lid, onder 3°., onbillijk achten; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Appinyedam in beroep is gekomen met verzoek, 
dat de jaarwedden worden vastgesteld overeen
komstig de Raadsverordening van 26 Septem
ber 1918, n°. 114a ; 

Overwegende, dat het bedrag, waarop door 
den gemeenteraad van Appingedam de jaar
wedde van het hoofd der school voor voOl't
zettings- en opleidingsonderwijs is vastgesteld, 
alsmede de vergoeding voor huishuur, zoowel 
voor het hoofd dezer school als voor de hoofden 
der scholen voor gewoon lager onderwijs, en de 
belooning voor het geven van onderwijs in de 
nuttige handwerken, onvoldoende zijn te achten; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1°. B., artikel 

4 en artikel 6, eerste lid, zullen luiden : 
Art. 1. 1°. B. voor het hoofd der school 

voor voortzettings- en opleidingsonderwijs : 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1450; 
b. met 2 en meer, doch minder dan 4 dienst

jaren f 1550 ; 
c. met 4 en meer, doch minder dan 6 dienst

jaren f 1650; 
d. met 6 en meer, doch minder dan 8 dienst

jaren f 1750; 
e. met 8 en meer, doch minder dan 11 dienst

jaren f 1800 ; 
f. met 11 en meer, doch minder dan 14 dienst

jaren f 1850 ; 
g. met 14en meer, doch minder dan 17 dienst

jaren f 1900 ; 
h. met 17 en meer dienstjaren f 2000. 
4. 2°. Ingeval hun geen vrije woning kan 

worden verschaft, ontvangen zij eene vergoeding 
voor huishuur ten bedrage van f 300 per jaar. 
Deze vergoeding beclraagt voor het hoofd der 
school voor voortzettings- en opleidingsonder
wijs f 350 per jaar. 

6. eerste lid. De onderwijzeressen, die ver
plicht zijn wekelijks 6 uren onderwijs te geven 
in de nuttige handwerken, genieten boven hare 
jaarwedden, bedoeld in artikel 1, sub 2, dezer 
verordening eene belooning va,n f 125 per jaar. 

Onze Minister va.n Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 6den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSE1I. 

( Uitgeg. 27 Febr. 1920.) 
N°. 10322. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad 
van Appingedam, 

onderwijzersjaarwedden
regeling. 

's-Gravenhage, 4 Februari 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 4, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 329, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan, krachtens machti
ging van Uwe Majesteit, van 18 M:aart 1919, 
n°. 87, de overweging door mij bij die Afde;eling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschik:kende op het beroep, ingesteld door 
.den Raad der gemeente Appi'.ngedam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 10 October 1918, n°. 187, 
3de afdeeling, tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Appinge
dam op 26 September 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij hot openbaar lager 
onderwijs aldaar ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 329 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
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regeling van het lager onderwijs die.de salarissen 
der onderwijzers op nieuwen grondslag regelt, 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten op sala
risregelingen van onderwijzers niet meer in 
aanmerking komt en derhalve tegen de beslui
ten van Gedeputeerde Staten we goedkeuring 
betreffende geen beroep op Ons is toegelaten ; 

dat irnmers de voorschriften betreffende de 
·goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzi
gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien 
ontbreekt; 

Overwegende wijders dat art . XI der wiJzi
gingswet voorschrijft dat, inwen in eene 
gemeente de jaarwedden waarop de onderwij 
zers aan de openbare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspraak hebben, lager zijn dan 
het gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar: 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsb/,a,d n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
blad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad ; 

voor ieder der bij het in werking treaen 
dezer wet in wenst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
tP-lken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een bcsluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan . 
een salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onderwijs, 

. K unsten en W etenschappen, 

Met wt ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen. 

Alvorens de gronden daarvoor, voor zoover 
zij op wt beroep in het bijzonder betrekking 
hebben, aan te voeren, veroorloof ik mij qaar
aan eenige algemeene redenen te doen voor
afgaan. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
van 1 Augustus 1919, n°. 12, ben ik met 
den Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, in overleg getreden over het 
aanbrengen van eene wijziging in eene over
weging, door we Afdeeling voorgesteld in de 
ontwerp-besluiten ten aanzien van 35 beroepen 
betreffende de regeling van onderwijzersjaar
wedden, welke ontwerp-besluiten door mij 
waren achter gehouden tot na de totstand
koming van de wet van 14 Juli 1919 (Staats
b/,a,d no. 493). 

In zijn schrijven van 27 Augustus 1919, 
n°. 273a/38, verklaarde de Raad van St1tte, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
bezwaar te hebben de verlangde wijziging aan 
te brengen, en ofschoon, naar mijn oordeel, 
de door mij geopperde bedenkingen toch niet 
geheel uit den weg waren geruimd, heb ik op 
de gronden, ontvouwd in mijn aan Uwe Majes
teit uitgebracht rapport van 6 September 
1919, n°. 7037, afdeeling L. 0. A., gemeend 
over mijne aanvankelijke bezwaren te moeten 
heenstappen, en de ontwerp-besluiten, zooals 
zij door de Afdeeling van den Raad van State 
waren aangeboden, ter bekrachtiging aan 
Uwe Majesteit te moeten aanbieden. 

Uwe Majesteit, zich met mijne voordracht 
vereenigende, heeft dienovereenkomstig op 
de bedoelde 35 beroepschriften beschikt. 

In bovengenoemd schrijven van 27 Augustus 
1919 had de Afdeeling van den Raad van State 
niet betoogd, dat de bedoelde ontwerp-beslui
ten door de inmiddels tot stand gekomen 
wet van 14 Juli 1919 (Staatsb/,a,d n°. 493), 
we met ingang van 1 Januari 1919 in werking 
was · getreden, niet meer aan Uwe Majesteit 
ter bekrachtiging konden worden aangeboden, 
en evenmin, dat zij geheel andere overwegingen 
of dicta moesten behelzen dan we, welke er 
in waren opgenomen. Door wt nader uitge
bracht advies ko~ geen andere indruk worden 
gewekt, dan dat de Afdeeling hare vroeger uit
gebrachte adviezen geheel handhaafde. 

Na het tot stand komen der beslissingen 
overeenkomstig we adviezen, zijn krachtens 
Uwer Majesteits machtiging sinds de maand 
September 1919 bij den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, de 
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beroepen aanhangig gemaakt, die inmiddels de Geschillen van Bestuur, thans adviseert 
van 1 Januari 1919 af op mijn Departement ten opzichte van de beroepschriften, waarop 
waren achtergehouden, in afwachting van nog niet is beslist, kan ik mij evenwel niet 
het standpunt, dat die Afdeeling ten aanzien vereenigen. 
van de toen nog aanhangige beroepschriften Uitgaande van het feit, dat de gemeenteraden 
zoucle innemen, in verband met de totstand- in 1918 bevoegd waren de jaarwedden van de 
koming van de wet van 14 Juli 1919 (Staats- onderwijzers vast te stellen, komt het mij voor, 
b/,ad n°. 493). dat ook na 1 Januari 1919 en zonder uitdruk-

Nu uit meergenoemd schrijven van 27 Au- kelijke wettelijke overgangsbepaling, de han
gustus 1919 niet anders viel op te maken, dan teering van de rechtsmiddelen, die na ~oodanige 
dat, ook volgens de meening van de Afdeeling vaststelling uit de wet voortvloeien, rechtmatig 
van den Raad van State, bovenvermelde wet geschiedt. 
geen beletsel was om de betrefiende de aan- Op dien grond kan er mijns inziens geen 
hangige beroepszaken voorgedragen ontwerp- wettelijk bezwaar rijzen tegen een Raadsbesluit 
besluiten te handhaven, mocht worden ver- in 1918 genomen, doch eerst in 1919 aan de 
trouwd, dat ook ten aanzien van de sinds goedkeuring van Gedeputeerde Staten onder
September 1919 aanhangig gemaakte beroepen, worpen, noch tegen een Raadsbesluit, in 1919 
voor zoover het Raadsbesluiten, genomen in genomen, waarbij de verordening van 1918 
1918, of in 1919 gewijzigd of aangevuld, be- wordt gewijzigd of aangevuld. De bevoegd
trof, de Raad van State, Afdeeling voor de heid van Gecleputeerde Staten om zoodanige 
Geschillen van Bestuur, ontwerp-besluiten zou- verordening ook n.a 1 Januari 1919 al dan 
de voordragen, waarin voor de belanghebbende niet goed te keuren, . en de bevoegdheid van 
gemeenteraden en onderwijzers eene regeling Uwe Majesteit, om in geval van hooger beroep 
der jaarwedden werd vastgesteld. tegen een besluit van Gedeputeerde Staten, 

Deze verwachting is niet verwezenlijkt, die goedkeuring betrefiende, eene beslissing 
aangezien de Afdeeling ten aanzien van al te nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
deze beroepen concludeert tot niet-ontvankelijk vastgesteld, moeten, naar mijn oordeel, als 
verklaring van de appellanten. volkomen reehtsgeldig worden beschouwd. 

De gelijkluidende overwegingen, die tot die Aldus is, blijkens het verhandelde in de 
conclusie leidden, zijn uitvJgeisel van de stel- Tweede en de· Eerst~ Kamer, de opvatting 
ling, dat de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad geweest zoowel van de Regeering als van de 
no. 493) geene overgangsbepaling bevat, krach- Staten-Generaal . Indien toch omtrent die 
tens welke artikel 26, negende en tiende lid, opvatting twijfel ware gerezen, clan zou eene 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, · overgangsbepaling in de wet van 14 Juli 1919 
zooals zij luidde v66r de daarin door evenge- (Staatsb/,ad n°. 493) zijn opgenomen, 
noemde wet gebrachte wijziging, ook na 1 W erd de thans door de Afdeeling van den 
Januari 1919 van kracht blijft voor de in 1918 Raad van State voorgestane uitlegging gevolgd, 
vastgestelde, en eventueel in 1919 gewijzigde clan zou in ta! van gemeenten in 1918 geene 
of aangevulde, gemeentelijke salarisverorde- verordening tot regeling van de onderwijzers
ningen. jaarwedden hebben bestaan, hetgeen in strijd 

Gesteld, dit standpunt ware juist, clan zou zou zijn met de wet. 
het door de Afdeeling van den Raad van State llnmers, onder de beroepen, die uog op 
ook moeten zijn ingenomen ten aanzien van afdoening wachten, bevinden zich verscheidene 
de bovenbedoelde 35 beroepen, toen daarom- van gemeenteraden tegen besluiten van Gede
trent na de totstandkoming van de wijzigings- puteerde Staten, die hunne goedkeuring ont
wet· nader overleg is gepleegd, aangezien deze I hielden aan verordeningen, die met 1 Januari 
beroepen, wat de rechtsfiguur betreft, vol- 1918 in werking zouden zijn getreden, 'terwij l 
komen op dezelfde lijn staan als die, waarom- dikwerf de vorige verordening in die gemeente 
trent de Afdeeling thans tot niet-ontvankelijk I was vervallen. 
verklaring concludeert. Zoowel om bet intreden van dezen onwet-

Gelijk boven betoogd, heeft de Afdeeling tigen toestand te voorkomen, als op grond 
echter hare vroeger uitgebrachte addezen on- van de hierboven uiteengezette principiiele 
gewijzigd gehandhaafd. j redenen, ben ik van oordeel, dat op de nog 

Met de overwegingen en de daaruit getrokken onafgedane beroepen eene beslissing dient te 
conclusie, tot niet-ontvankelijk verklaring, worden genomen, waarbij de vereischte rege
waartoe de Raad van State, Afdeeling voor ling door Uwe Majesteit wordt vastgesteld, 

1~10. 8 
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tenzij het beroep ongegrond is, of de appellanten 
in hun beroep niet-ontvankelijk zijn; <lit Jaatste 
da.n echter om andere redenen dan door de 
Afdeeling van den Raad van State aan hare 
hiervoren ontwikkelde stelling zijn ontleend. 

In aansluiting aan de algemeene redenen, 
hierboven aangevoerd, en thans overgaande 
tot het uitbrengen van een advies in zake het 
door den Raad van Appingedam ingestelde 
beroep, ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde 
regeling behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop <lit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De M iniBter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

6 Februari 1920. BESLUIT, betreffende hefting 
van pakhuishuren voor in publiek entrepot 
opgeslagen goederen. S. 59. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 16 Januari 1920, n°. 183, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 99 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad nQ. 38) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Januari 1920 n°. 22); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Februari 1920, n°. 144, 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel,. 
Artikel 7 van het Koninklijk besluit van 

17 Januari 1866 (Staa~blad n°. 2), herzien bij 
Ons besluit van 9 September 1919 (Staatsblad 
n°. 561), wordt gelezen als volgt: 

,,De voorgaande bepalingen zijn niet van 
toepassing op de algemeene entrepots te Am
sterdam, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht en 
M iddel,burg, noch op die entrepots, waar de 
pakhuishuur volgens een in overleg met het 
bestuur der belastingen vastgesteld tariefwordt 
geheven ten behoeve van anderen dan den 
Staat." 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
bi.ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

'ff-Gravenhage, den 6den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
. ( Uitge,g. 20 Febr. 1920.) 

6 Februari ll.920. MISSIVE rnn den l\1inister 
van Onderwijs, Kunsten en '\Vetcnsehappen 
aan de Gedeputeerde Staten der provincien 
betreffende pensioensgrondslngen van open
bare onderwijzers. 

H et bepaalde bij artikel IX, eersLe lid, der 
wet van 14 Juh 1919 (Staat8blad n°. 493) doet 
bij sommige Colleges van Gedeputecrde Staten 
de vraag rijzen, of artikel 1 van bet Koninklijk 
Besluit van 21 .Februari 1906 (Staatsblad n°. 37} 
sedert bet in werk.ing treden van gemelde 
wet nog kan worden uitgevoerd, waarbij van 
de onderstelling uitgegaan wordt, dat Gedepu
teerde Staten tot dusver de pensioensgrond
siagen der openbare onderwijzers bebben 
vastgesteld. 

De hier bedoelde onderstelling zou naar 
mijne meening niet in overeenstemming zijn. 
met de beteekenis van het voormalig tweede 
lid van artikel 43 der wet tot regeling van het 
Jager onderwijs, vermits de daarbij aan Gede
puteerde Staten verstrekte be,·oegdheid zich 
bepaalde tot schatting van het bedrag, dat 
voor het hoofd eener openbare lagere school op 
grond van het genot van vrije wooing, even
tueel met tuin, voor de berekening der jaar
wedde waarvan volgens het e~rste lid van dat 
artikel voor pensioen wordt bijgedragen, 
destijds in aan.merking kwam. 

Toen deze factor bij eerstgenoemde wet 
werd uitgeschakeld, bestond voor het hand
haven van het tweede lid van artikel -!3 der 
lager onderwijswet geen grond, zoodat thans 
in het eerste lid van artikel 43 dezer wet zijn 
begrepen alle jaarwedden der openbare onder
wijzers, waarvan voor pensioen behoort te 
worden bijgedragen. 

Vermits Gedeputeerde Staten volgens de 
wet van 14 Juli 1919 (StaatBblad n°. 493) in 
meer clan een geval medewerken aan de vast
stelling dier jaarwedden, is het naar mijne 
meening rationeel, dat deze Colleges ook op 
de dienovereenkomstig aangewezen pensioens
grondslagen controle blijven uitoefenen. 

In het tegenwoordig stadium van wetgeving, 
waarin o. a . ook pensioenwetten in uitzicht 
gesteld zijn, die vermoedelijk op de pensioenen 
en de vaststelling der pensioensgrondsiagen 
van openbare onderwijzers van grooten invloed 
zullen worden, acht ik het, afgezien van andere 
overwegingen, v66r alies wenschehjk dat ge
durende dezen overgangstijd geen verandering 
gebracht wordt in de bestaande administratie 
van pensioensgrondslagen en van pensioe_ns
bijdragen der openbare onderwijzers. 

De moeilijkheden, welke te dezer zake 
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-reeds thans ondervonden worden tengevolge 
van de verschillende wijzigingen van wetten 
op onderwijsgebied, zouden slechts vermeerderd 
worden, indien op dit oogenblik wijziging in 
het Koninklijk Besluit van 21 Februari 1906 
(Sta.atsblad n°. 37) werd aangebracht. In
tegendeel kan hier alleen door stabiliteit be
vorderd wordeu, dat de achterstand in de 
vaststelling der pensioensgrondslagen en ver
antwoor;:ling van pensioensbij:lragen gedeelte
lij k wordt ingehaald. 

Ik zal mitsjjen zeer op prijs stellen, dat 
Uw College de uitvoering van evengemeld 
Koninklijk Besluit blijft behartigen als tot 
dusver is geschied, al mogen in de praktijk 
enkele bijzonder,h.eden van dat Koninklijk 
Besluit van rechtswege als verva,llen zijn te 
beschouwen tengevolge van de nieuwe wettelijke 
bepalingen. 

Gezien het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 4 Februan 1920, Kabinet 

_(p. t.), no. 54; 
En lettende op Ons besluit van 18 September 

1919 (Staatsblad n°. 575), zoomede op artikel 
21 van het Algemeen Postverdrag van Rome van 
26 Mei 1906 (Staatsblad 1907, n°. 239); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Het port voor de brieven en andere 

hieronder te vermelden stukken, welke per 
zeepost uit Nederlandsch-lndie, Suriname en 
Gura,;oo naar Netlerlond worden gezonden, 
bedraagt : bij vooruitbetaling : 

1°. bij verzending mt Nederland8ch-lndii!: 
a. voor brieven, voor een gewicht van niet 

meer dan 20 gram 10 cent, en voorts voor elk 
meerder gewicht van 20 gram oi gedeelte van 
20 gram 7½ cent daarboven; 

h. voor briefkaarten 5 cent per enkele kaart 
en 10 cent, voor eene dubbele kaart, dat is met 
vooruitbetaald antwoord; 

c. voor gedrukte stukken 1 cent per 50 
·gram of gedeelte van 50 gram ; 

Uw College gelieve tevens namens mij de 
gemeentebesturen in Uw gewest te verzoeken 
voorloopig aan de bestaande wijze van uitvoe
ring van gemeld Koninklijk Besluit hunne 
medewerking te blijven verleenen, in afwach
ting van nadere wettelijke regelingen op dkit 
gebied . , (W. v. d. B. A.) 

d. voor papieren en bescheiden 1 cent per 
50 gram of gedeelte van 50 gram, met toe
passing van een minimum van 5 cent voor 

7 Februari 1920. WET, tot vaststelling van elke verzending onder een afzonderlijk a<lres; 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting e. voor monsters of stalen van koopwaren 
voor het dienstjaar 1920. S. 60 . 2 cent per 50 ~ram of gedeelte van 50 gram met 

Bij deze wet wordt het IIIde hoofdstuk der toepassmg van een minimum van 5 cent voor 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920, be- elke verzending onder een afzonderlijk adres . 
treffende het Departement van Buitenlandsche Bijeenvoeging van gedrukte stukken, pa
Zaken, vastgesteld, zooals hierna verkort volgt: pi eren en bescheiden en·monsters of stalen van 
Afd. koopwaren onder een omslag is geoorloofd. 
1. Kosten van bet Departement . f 330,750 Het port wegens gemongde z_endingen als 
2. Kosten van buitenlandsohe zen- hier bedoeld, bedraagt: 

dingen en consulaten . . . . . 2,885,900 1 cent per 50 gram uf gedeelte van 50 gram 
3. Yerschillende uitgaven . . . . 514,950 indien .de zending allcen godrukte stukken en 
4. Pensioenen , wachtgeldon en toe- papieren en bescheiden bevat ; 

lagen . . . . . . . . . . . . 58,096 2 cent per 50 gram of gedeelte van 50 gram 
5. Onvoorziene nitgaven . . . . . 10,000 indien zij, behalve gedrukte stukken of pa-

l 
nieren en bescheiden, mede monsters of stalen 

Totaal van het derde hoofdstuk f 3,799,696 van koopwaren inhoudt. 
- Het mirumum port van 5 cent is op elke 

7 Febru.ari 1920. BESLUIT, houdende nadere zending van toepassing : 
regeling van de porten der brieven en 20. bij verzending uit S1trinanie of Gura,;ao: 
andere stukken, welke per zeepost mt a. voor brieven, voor een gewicht van niet 
Nederlaruisch-lndie, B1iriname en Gura,;a-o meer dan 20 gram 7½ cent, en voorts voor elk 
worden gezonden naar Nederland. S. 61. meerder gewicht van 20 gram of gedeelte van 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 20 gram 5 cent daarboven; ' 
Op de voordracht van Onzen Mmister van b. voor briefkaarten 5 cent· per enkele kaart 

Kolonien, van 17 Januari 1920, Kabinet (p. t.), en 10 cent voor eene dubbele kaart, dat is met 
n°. 16; vooruitbetaald antwoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 c. voor gedrukte stukken l ½ cent per 50 
Januari 1920, n°. 27) ; gram of gedeelte van 50 gram ; 

8" 
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d. voor papieren en bescheiden voor een clan ·den geaclresseercle bestemde of van ancleren 
gewicht van niet meer dan 250 gram 7½ cent, clan den ondcrteekenaar afkomstige brieven 
en voorts voor elk meercler gewicht van 50 be,atten. 
gram of gedeelte van 50 gram P/2 cent daar- 4. § l. Op de verzending pe'r zeepost zijn 
boven; overigens van toepassing de bepalingen, gel-

e. voor monsters of stalen ,·an koopwaren dende voor de brieven en verdere stukken, die 
2½ cent per EO gram of gecleelte van 50 gram. I op anclere wijze uit Nederlandsch- lndie, Suri-

Bijeenvoeging van ge'ilrukte stukken, pa- name of Cura9ao naar Nederland worden ver
p1eren en bescheiden en monsters of stalen van I zonden. 
koopwaren onder een omslag is geoorloofd. § 2. Met afwijking in zooverre van de voor
Het port wegens gemengae zendingen, als hier melde bepalingen kunnen echter gedrukte 
bedoeld, bedraagt: stukken, bij verzending per zeepost, tot een 

l ½ cent per 50 gram of gedeelta van 50 gram gewicht vaf ten hoogste 5 kilogram per zending 
indien de zending alleen gedrukte stukken en worden toegelaten. 
papieren en bescheiden bevat ; 5. Dit besluit treedt in werking voor 

2½ cent per 50 gram of gedcelte van 50 gram 1Yederlandsch-lndie op een door den Gouver
indien zij . behalve gedrukte stukken of papieren neur-Generaal van Nederlandsch-lndie, voor 
en bescheiden, mede monsters of stalen van Suriname op een door den Gouverneur van 
1rnopwaren inb01•clt, met clien verstande, d,i.t I Suriname en voor Cura9ao op een door den 
ten minste 7½ cent verscbulrugd is inclien de Gouverneur van Cura(:ao te bepalen dag. 
zending papieren en bescbeiden bevat. 6. Bij het in werking treden van de bf'l-

2. § 1. Voor de per zeepost naar Nederland palingen van <lit besluit, vervalt het nog gel
verzonden ongefrankeerde brieven en brief- dencle gedeelte van Ons besluit van 7 J anuari 
kaarten wordt van den geaclresseerde geheven, 1913 (Yederland-~ch Staatsblad n°. 6, lndisch 
indien brief of briefknart afkomstig is uit Staatsblad n°. 232, Gouvernementsblad van 
Nederlandsch-Indie, bet dubbcle van het port, Suriname n°. 7, Publicatieblad van . Cura(:ao 
bedoeld in artikel 1, sub 1, a en b, en, indien n°. 8). zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 
brief of briefkaart afkomstig is uit Suriname 17 November 1916 (Nederland-~ch Staatsblad 
of C1ira900, bet dubbele van het port, bedoeld 1916. n°. 508, Indisch Staatsblad 1917, n°. 177, 
m artik!'l I , sub 2, a en b. Gouverneinentsblad van Suriname 1917, n°. 31, 

§ 2. Alle andere in artikel l vermelde stukken Publicatieblad van Ciirai;ao 1917, n°. 4). 
moeten ten minste gedeeltel\j k gefrankeerd Onze Minister van Kolonien is belast met 
zijn. 

Indien zij ongefrankcerd ter post worden 
bezorgd, blijft de verzending Rchterwege. . 

§ 3. Bij ontoereikende frankeering wordt 
zoowel voor de brieven als voor de andere 
stukken in artikel 1 bedoeld, van de geadres
seerde geheven eeu port ten b3drage van twee
maal de outbrekende som met aanvulling tot 
een bedrag van 21/z cent of ce n veelvoud van 
2½ cent . 

§ 4. Het in het vori~e lid bedoelde port 
is in geen geval booger clan het port, hetwelk 
voor ongefrankeerde stukken van denzelfden 
aard, hetzelfde gewicht en denzelfden oorsprong 
verscbuldigd is. · ' 

3. De brieven, bedoeld oncler 1, a, van 
artikel 1, kunnen, bij aldien zij zijn ger1cht aan 
beneden den rang van officier bij de land- of 
zeemacht dienende militairen, of afkomstig 
zijn van beneden dien rang bij de land- of zee
macbt in Nederlandsch-lndie dienende mili
tairen, bij verzending per zeepost gefrankeerd 
worden met 5 cent, mits zij bet gewicht van 20 
gram niet te boven gaan en geen voor anderen 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblacl zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, 

-'s-Gravenhage, den 7den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Jiinister -vcm Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 27 Febr. 1920.) 

7 Febrnari -1920. BESLUIT, tot nadere regeling 
van bet recht hetwelk wordt geheven van 
de uit Suriname en Gura,;ao naar Neder
land en tusschen die kolonien onderhhg 
verzonden wordende postwissels. S. 62. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 17 Januari 1920, K abinet (p.t.), 
no. 16: 

Den Raad van State gehoorcl (aclv1es van 27 
Januari 1920, no. 27); 

Gezien het nader rapport van .. Onzen voor
noemden Minister van 4 Februari 1920, Ka-bi
net (p.t.), n°. 54: 

En lettende op Ons besluit van 18 September 
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1919 (Staatsblad n°. 575), zoomede op de over
eenkomst van Rmne van 26 Mei 1906,'betreffende 
den clienst cler postWJssels; 

Hebben goedgevonclen en verstaan : 
Te bepalen: 
Art. 1. Met afwijking van artikel 1 van bet 

Koninklijk besluit van 29 Mei 1892 (Goiiverne
mentsblad van Surinmne, n°. 34, Publicatieblad 
van Gur~ ao n°. 21), zoo?Js bet luidt door Ons 
besluit van 20 Juli 1907 ( Gouvernementsblad 
van Suriname n°. :rn, Publicatieblad van Gura
i:ao n°. 29) is voor elke afzonderlijke verzencling 
van gelden per postwissel uit Suriname en 
Gurai:ao naar Nederland en tusscben de beide 
kolonien onderling, bij vooruitbetaling een 
recbt verscbulcligd, betwelk bedraagt: -
voor een bedrag tot en met f 12,50 5 cent 
boven f 12.50 f 25.- 10 cent 

f 25.- f 37.50 15 cent 
f 37.50 f 50.- 20 cent 

en voorts 5 cent voor elke som van f 25.- of 
gedeelte van f 25.- boven f 50.- tot en met 
f 480.-. 

2. Voor de in artikel 1 van dit besluit be
doelde geldverzenclingen wordt bet bij artike1 

3, § 2, van de op 26 Mei 1906 te Rome gesloten 
overeenkomst betreffende den dienst der post
wissels bepaalde recbt niet uitgekeerd. 

3. Dit besluit treedt in werking voor 
Suriname op een door den Gouverneur van 
Surinanie en voor Gur~ao op een door den 
Gouverneur van Gur~ao te bepalen dag. 

4. Bij het in werking treden van clit besluit 
vervalt bet nog geldende gedeelte van Ons 
besluit van 3 Januari 1912 (Staatsblad n°. 1, 
Gouvernementsblad van Suriname n°. 14, Publi
catieblad van Guracao n°. 6). 

Onze Mjnister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van clit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den · 7den Februari 1920. 
WiLHELMINA. 

De Minister vnn Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1920.) 

11 Februari 1920. BESLUIT, houdende bepa
lingen omtrent de aflevering van geraf
fineerd zout door handelaars met vrijdom 
van den accijns. S. 63. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Financien van den 24sten Januari 1920, n°. 88, 
Accijnzen; 

Gezien de artikelen 59 en 83 der wet va~ 
27 September 1892 (Staatsblaa n°. 227), alsmede 

artikel 1 der wet van 22 December 1919 (Staa s
blad n°. 852) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1920, n°. 149) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Februari 1920, n°. 92, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De vermindering van bet gewicbt van ge

raffineerd zout, volgens bet tweede lid van 
artikel 59 in verband met bet derde lid van 
artikel 66 der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 
852), blijft buiten toepassing bij uitslag door 
ban<lelaars met beste=ing tot inslag onder 
vrijdom van dtin accijns, overeenkomstig de 
door Ons ingevolge artikel 74 der genoemde 
wet vastgestelde bepalingen, mits dat zout, 
wat zuiverbeid en kristallisatie betreft, m:n
stens voldoet aan de door Onzen Minister van 
Financien, kracbtene eerstgemeld artikel vast
gestelde standmonsters, en door den bandelaar 
als zoodanig is aangegeven. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den llden Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 9 Maart 1920.) 

11 Februari 1920. BESLUIT, boudende bepa
lingen _ nopens den doorvoer van opium 
en daarvan afgeleide stoffen alsmede van 
cocaine. S. 64. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Financien van 28 November 1919, n°. 95, 
Afdeeling Invoerrecbten, van Arbeid van 13 
December 1919, n°. 15980, Afdeeling V en 
van Landbouw, Nijverbeid en Handel van 18 
December 1919, n°. 14850, Afdeeling Handel; 

Gezien de artikelen 1 en 2, eerste lid onder /, 
der Opiumwet 1919 (Staatsblad n°. 692); 

Den Raad van State geboord (advies van 
20 Januari 1920, n°. 77; 

Gelet op bet nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 Januari 1920, n°. 197, 
Afdeeling Invoerrecbten, van 3 Februari 1920 
n°. 1468, Afdeeling Volksgezondheid en van 
7 Februari 1920, n°. 1594, Afdeeling Handel ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen; 
Art. 1. Doorvoer van opium en alle deri

vaten daarvan (waaronder ook te verstaan 
ruw opium, toebereid opium, medicinaal opium, 
morphine en heroine) alsmede cocaine, is bij 
inkomen aan de zeezijde geoorloofd op den 
voet der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd bij 
artikel 11 der Statistiekwet 1916 (Staatsblad 
n°. 175), en van het Koninklijk Besluit van 
26 Ma.art 1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 18 December 
1916 (Staatsblad n°. 559); bij inkomen aan de 
landzijde, op den voet van het genoemde ge
wijzigd Koninklijk Besluit ; een en antler met 
inachtneming van de bepalingen der volgende 
twee artikelen. 

2. Opium en de verdere in het vorig artikel 
bedoelde of genoemde stoffen moeten in alle 
aangiften en documenten duidelijk als zoodanig 
worden ve:cmeld. 

3. Gedurende het vervoer van het eerste 
kantoor tot aan het verlaten van het Neder
landsche grondgebied behooren de stoffen te 
zijn onder verzegiiling, aangebracht door ambte
naren der invoerrechten. 

4. In de daartoe leidende gevallen kan de 
doorvoer, met inachtneming van het bij de 
artikelen 2 en 3 bepaalde, ook geschieden op 
de wijze, vastgesteld bij internationale regeling. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een nader door Ons te bepalen dag. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaa.tst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden 'aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den llden Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, • DE VRIES. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

( Uitr,eg. 27 Febr. 1920.) 

11 Februari 1920. BESLUIT, tot aanw1Jzmg 
van bewakingsgebieden als bedoeld in 
artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11.) S. 65. 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Fi
nancien en van Oorlog, ad interim, van den 
26sten Januari 1920, 2de Afdeeling A, n°. 814; 

Gezien artikel 1 der wet van 10 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 11); , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. In het belang der grensbewaking 

worden als bewakingsgebieden aangewezen de 
navolgende gedeelten van het grondgebied des 
Rijks: 

a. de strook tangs de oostelijke en zuidelijke 
grenzen des Rijks, naar de binnenzijde achter
eenvolgens begrensd door,: de spoorwegen 
(kortsteverbinding)Delfzijl-Zuidbroek-Stads
kanaal Gasselternijeveen -Coevorden Marien-

berg-Almelo-Hengelo-Boekelo-Neede
Ruurlo-Winterswijk-Terborg-Doetinchem 

tot den tramweg maar Doesburg; den tram
weg naar Does burg tot den IJssel; den IJssel 
tot den Nederrijn, den Nederrijn tot de Waal, 
de Waal tot den spoorweg in Nijmegen; dien 
spoorweg tot de Maas bij Mook; de Maas tot 
den spoorweg Roermond-Weert; dien spoor
weg tot den kunstweg Stamproy-Weert
Maarheeze ; de kunstwegen (kortste verbinding) 
Weert-Maarheeze-Leende-Valkenswaard
Westerhoven-Steensel-Eersel-Ha pert-Ves
sem-Middel beers-Oirschot-Til burg tot den 
spoorweg naar Breda; den spoorweg Tilburg
Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom tot den 
spoordam van Noord-Brabant naar Zuid-Beve· 
land; de Wester-Scheide; 

b. de stations-emplacementen, liggende aan 
de spoor- en tramwegen, voor zoover die tot 
begrenzing van het onder a aangewezen bewa
kingsgebied dienen; 

c. de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Bie
rum, 't Zand, Uithuizermeeden, Uithuizen, 
Harlingen, den Helder, IJmuiden, 's-Graven
hage, Rotterdam, Vlissingen, Kruiningen, Coe
vorden en Gramsbergen. 

2. Dit besluit treedt in werlting tegelijk met 
de wet van 10 Januari 1920 (Staatsblad n°. 11). 

Onze voornoemde Ministers zijn, elk voor 
zoover hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den llden Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Oorlo(J a. i., 
Crr. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 18 Febr. 1920. ) 
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12 Februari 1920. BESLUIT, houdende tnach
tiging tot het aanstellen van tijdelijke ad
junct-inspecteurs der registratie en do• 
meinen. S. 66. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht van Onzen Minister 
van Financien van den 9 Februari l!l20, 
n°. 137, afdeeling Registratie en Vermogens· 
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen hetgeen volgt : 
Art. 1. W\j machtigen Onzen Minister van 

Financien, 'verder in dit besluit aangeduid 
.als: ,,Onze Minister", om, ter voorziening in 
in de behoefte aan hulp aan de inspectien der 
registratie en domeinen, tijdelijke adjunct• 
inspecteurs der registratie en domeinen 
verder in dit besluit ,,adjunct-inspecteur" ge· 
noemcl - aan te stellen en te ontslaan. 

2. Onze Minister wijst de standplaats van 
de adjunct-inspecteurs aan. 

3. Voor zoover zij toepassing kunnen vinden, 
:zijn de bepalingen van het Organisatiebesluit 
Registratie 1918 op de adjunct-inspecteurs van 
toepassing. 

De bepalingen, welke gelden voor het afleggen 
van een ambtseed door inspeoteurs der registra
tie en domeinen, zijn van toepassing op de 
adj unct-inspecteurs. 

4. De adjunot-inspeoteur is in h~t algemeen 
werkzaam onder de leiding en de verantwoorde
!lijkheiq van den inspeoteur, aan wiens inspeotie 
hij wordt geplaatst. 

5. Zoo Onze Minister dit noodig aoht, kan 
hij aan een adjunot-inspeoteur de bevoegdheid 
toekennen, om, a.ls ware hij inspeoteur der 
registratie, de werkzaamheden te verriohten, 
welke behooren tot de uitvoering van de Wet 
-0p de Vermogensbela.sting, van de Wet van 
18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 411), van de 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en van 
de Zegelwet 1917, zooals deze wetten zijn of 
mochten worden gewijzigd, 

6. De adjunot-inspeoteurs gel).ieten eene 
vaste belooning van f. 4000 ·per jaar. 

7. De adjunot-inspeoteurs worden gerang
.schikt in de derde klasse A. van het tarief, 
vastgesteld bij het Reisbesluit 1916. 

8. Onze Minister ka.n eon adjunot-inspeoteur 
-0pdragen een ontvanger van het dienstva.k 
der registratie en domeinen tijdelijk te ver
vangen. 

Onze Minister voomoemd is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbla:d, 
zal worden geplaatst en waarva.n a.fsohrift 

zal worden · gezonden aa.n de Aigemeene Reken
ka.mer. 

's-Gravenhage, den 12den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 18 Febr. 1920.) 

12 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
het vierde hoofdstuk der Staa.tsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 67. 

Bij deze wet wordt bet IV de hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betrefiende het Departement 
van J ustitie, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd.: 
1. Kosten v. h . Departement. f 408,960.-
2. Kosten van de rechterlijke 

macht. . • • • • . . • . 4,416,700.-
3. Kosten van het Hoog Mili 

tair Gerechtshof, van de 
krijgsraden bij de Land
macht 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 vlln Beroep en van de 
Raden van Beroep . . . • 

5. Gerechtskosten • • . . . . 
6. Kosten van algemeene of 

Rijkspolitie. . . • . . . , 
7. Kosten van gevangenissen 

en Rijkswerkinrichtingen . 
8. Kostel'! van bet Rijkstucht

en opvoedingswezen 
9. Reclasseering, • . . . . . 

10. Gebouwen . . . . . . . '. 
11. Pensioenen, wachtgelden, 

gratificatien enz. • . • 
12. Verschillende uitgaven . 
13. Onvoorziene uitgaven .• 

212,530.~ 

288,060.-
521,000.-

4,686,181.-

6,82%,982.-

5,664,018.34 
316,830.-

2,576,824.-

712,687.50 
110,800.-
50,000.-

Totaal van het 4de hoofdstuk f 26,686,572.84 

12 Februari 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 10 October 1913 
(Staatsblad n°. 388), tot vaststelling va.n 
een algemeenen maatregel van bestuur a.ls 
bedoeld in a.rtikel 164, derde lid, der 
Invaliditeitswet. S. 68. 

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



l920 12-14 FEB RU AR I. 120 

Arbeid van 13 Januari 1920, n°. 231, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien arti&el 164, tweede en derde lid, der 
Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1920, no. 156) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Arbeid van 10 Februari 
1920, n°. 722, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 10 October 1913 (Staat8blad 

no. 388) te wijzigen en te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

In artikel l van Ons besluit van 10 October 
1913 (Staat8blad n°. 388) wordt de eerrte zinsne
de als volgt gelezen : 

,,Voor de uitbetaling eener krachtens de 
Invaliditeitswet toegekende rente, kan door 
den directeur van het kantoor der Posterijen, 
alwaar de rente wordt uitbetaald, a.ls betaaldag 
worden aangewezen een andere werkdag da.n 
Dinsdag". 

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

's-Gravenhage, den 12den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 24 Febr. 1920.) 

12 Fehruari 1920. WET, tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Staa.tsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 69. 

Bij deze wet wordt het !Ide hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven- voor het 
dienst- jaar 1920, betreffende de Hooge Oollege8 
van Staat en het Kabinet der Koningin, vastge
steld, zooals hierna verkort volgt : 
Afd . : 
1. De Staten. Generaal. . . . . f 815,420.-

13 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
Hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1920. S, 70. 

Bij d eze wet wordt het hoofdstuk VA der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1920, betreffende het Departement van 
Onderwij8, Kumten en Wetemchappen, vastge
steld, zooals hierna. verkort volgt : 
Afd. 
1. K osten van bet Departement en 

van het oldcrwijs in het alge-
meen. . . . . . . . . f 

2. H ooger onderwijs . . 
8. Middelbaar onderwijs . 
4. Nijverbeids- en Handelsonder-

wijs . .. .. . ... .. . 
5. Lager Onderwijs Algemeen . 
6. Lager Onderwijs Financieel . 
7. Kunsten en W etenscbappen. 
8. Pen.sioenen, toelagen, gratifica

tien, · wachtgelden, enz .• 
9. Onvoorziene behoeften . . . . 

890,087 
8.144,427 
4,889,750 

5,546,019 
7,296,979 

43,990,000 
2,88;l,721 

8,929,093 
30,000 

Totaal bedrag van Hoofdstuk VA f 75,998,026 

13 F ebruari 1920. BESLUIT, tot af- en over
schrijving van het Iste hoofdstuk op het 
Ilde hoofdstuk der begrooting van uit
gaven van Nederland8ch-Indie voor het 
dienstjaar 1919. S. 71. 

13 Fehruari 1920. WET, tot vaststelling van 
het vij/de hoofdstuk der Staa.tsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1920. S. 72. 

Bij deze wet wordt het Vde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende het De'[Y.l,rtement 
van Binnenland8che Zaken, vastgesteld, zooals 
bierna verkort volgt , 
Afd.: 
1. Kosten van bet Departement . f 
2. Binnenlandsch Bestuur • • • 
8. Armwezen . . •..•.•. 

186,678 
1,701.~66 
7,441,914 

2. De Raad van State . . . . . 
8. De Algemeene Rekenkamer . 

170,66:l.60 4. 
307,827.60 

N ederlandsche Staatscourant, 
Handelhigen der Staten-Gene-

4. De Kanselarij der Nederland
sche Orden •. . ..... 

6. Het Kabinet der Koningin . 
6. Pensioenen, wacbtgelden , gra

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

7. Onvoorziene uitgaven . . . . 

18,920.-
69,725.70 

81,091.-
6,000.-

Totaal van h et Ilde boofdstuk f 1,458,646.70 

rnal en Staatsblad . . . . . . 
6. P ensioenen, toelagen, gratiffoa

tiiin, wacbtgelden, enz. 
6. Onvoorziene beboeften . . . • 

429,566 

1,141,906 
40,000 

Totaal van bet Vde boofdstuk f 10,891,314 

14 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
bet zevende hoofdstuk B der Staatsbegroo• 
ting voor bet dienstjaar 1920. S. 73. 

Bij deze wet wordt bet VIIde boofdstuk B 

I 
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der begrooting van d e Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende het Deparlement 
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 het 
Agentschap van het Minis
terie van Financien te Am-
sterdam .... ... . 

3. Kosten-van's Rijks schatkist 
4. Kosten van het Muntwezen 
5. Kosten van administratie 

der directe belastingen , in -
voerrechten en accijnzen 
en van den waarborg en de 
belasting der gouden en 

715,200.52 

149,920.83 
231,743.35 

3,800,000.-

zilveren werken • . . . . 21,341,074. -
6. Kosten van administratie 

van hetzegel, de registratie, 
de successie, de hypotheken 
en het kadaster, de ver
mogensbelasting, (verdedi
gingsbelasting la en lb in
begrepen), de Staatsloterij, 
de domcinen onder bebeer 
van het Departement van 
Financien, het geldelijk 
be h eer der g roote wegen, 
vaarten, veren en der vis
scberijen op de Zeeuwsche 
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. Voorschotten uit 's Rijks 
schntkist . . . . . . 

11. Onvoorziene uitgaven . . 

5,391,298.-
2,004,244.585 

3,432,934.85 

14,164,069.-

67.729,603.-
50,000.-

Totaal v. h. VIIde boofds.t. Bf ll!J,010,088.136 

14 Februari 1920, WET, tot vaststelling van 
bet tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 74. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende het Departement 
van Larul,bouw, Nijverheid en Handel, vastge
sfeld, zooals hierna verkort volgt ,: 

Afd. 
1. Kosten van net Departement. f 
2. Landbouw. 
3. Nijverheid. . . . . . . • . 
4. Handel .•.••.. .. , 
5. Pensioenen, restilutie van pen

sioensbijdragen, wachtgelden, 
gratificatien, schadeloosstellin
gen en toelagen, (met uitzonde
ring van die, welke komen ten 
laste van het Staatsmijnbe
drijf), voorschotten wegens bui
tenlandscbe reizen, premien in
e;evolge de Ongevallenwet 1901 
en aandeel in de uitgaven van 
de11 dienst der Landsgebouwen 

6. Onvoorziene behoeften . . . 

640,250.-
7,814,292.45 

46,301,230.-
1,664,670.-

109,747.-
50,000.-

Totaal van het Xde hoofdstuk f 56,580,189.45 

14 · Februari 1920. BESLUIT, tot vastst.elling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, houdende regelen, in acht te nemen 
bij de vaststelling van de arbeldsvoor
waarden van werklieden in 's Rijks dienst. 
s. 75. 

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

Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, 
zoomede van Onze Ministers van Marine, van 
Financien, van Oorlog, van Landbouw, Nijver
heid en Handel en van Kolonien van 1 Augustus 
1918, n°. 1697, Afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 September 1918, n°. 26); 

Gezien het nader ' rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Marine, van Financien, 
van Oorlog, van Waterstaat, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Kolonien van 
10 Februari 1920, n°. 495, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 

HOOFDSTUK I. 
lNLEIDENDE BEPALINGE~. 

Art. 1. De voorwaarden, waaronder werk
lieden in 'a Rijks dienst werkzaam zijn, zoo
mede de regelen in acht te nemen bij hunne 
aanstelling en hun ontslag, worden vastges~ld 
met in achtneming van de bepalingen van dit 
besluit, hetwelk kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's Rijks dienst". 
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2. In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,Minister" : het hoofd van het departement 

van algemeen bestuur, tot wiens werkkring 
behoort het oppertoezicht over eene Rijksin
richting of een tak van 's Rijks dienst, waarbij 
werklieden in dien~t van het Rijk werkzaam 
zijn; 

,,hoofd" : de ambtenaar of de autoriteit, 
belast met het beheer of de leiding ; 

,,vaklieden" : werklieden, uit wier aanstel
ling blijkt, dat zij in dienst zijn gesteld voor 
het verrichten van werk, dat in den regel slechts 
kan ,worden verricht door personen, die in 
eene inrichting van vakonderwijs hunne op
leiding hebben genoten of ;Zich elders op 
soortgelijke wijze hebben bekwaamd. 

3. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
worden de werklieden in 's Rijks dienst onder
scheiden in : 

a. Rijkswerklie.den, 
b. jongmaatjes, 
c. tijdelijke Rijkswerklie.den, 
d. tijdelijke jongmaatfes, 
e. leerlingen. 
2. Rijkswerklie.den zijn volwassen werklieden, 

die niet ·voor een bepaalden tijd noch voor 
de uitvoering van een bepaald werk in dienst 
zijn genomen. 

3. jongmaatjes zijn jeugdige werklieden, die 
niet voor een bepaalden tijd noch voor de 
ujtvoering van een bepaald werk en evenmin 
met het doe! om hen tot vaklieden op te leiden, 
in dienst zijn genomen. 

4 . Tijdelijke Rijkswerklie.den en tijdelijke jong
maatjes zijn werklieden, als onderscheidenlijk 
in het tweede en het derde lid bedoeld, die 
echter wel voor een bepaalden tijd of voor de 
uitvoering van een bepaald werk in dienst zijn 
genomen. 

5. Leerlingen zijn jeugdige werklieden, die 
in dienst zijn genomen, in hoofdzaak met het 
doe! hen tot vaklieden op te leiden. 

HOOFDSTUK II. 

VAN l>E AANSTELLING EN HET ONTSLAG. 

4. 1. Werklieden worden in 's Rijks clienst 
aangesteld door het hoofd. Tijdelijke Rijks
werklieden en tiidelijke jongmaatjes kunnen 
evenwel door anderen, daartoe door het hoofd 
gemachtigd, worden aangesteld. 

2. De aanatelling geschiedt schriftelijk, 
tenzij de werklieden voor korteren tijd dan 
zes dagen achtereen in dienst worden genomen. 

5. 1. Aan hem, die eene schriftelijke 
aanstelling ontvangt, wordt een dienstboekje 
uitgereikt, bevattende : 

eene opgave van den naam, de voornamen, 
den dag en de plaata van geboorte van den 
werkman zoomede van den dag, waarop zijne 

,aanstelling ingaat ; 
het loon, waarop hij aanspraak heeft en 

zijne verdere arbeidsvoorwaarden ; 
de bepaEngen, welke hij bij de uitoefening 

van zijn dienst heeft na te !even, voor zoover 
die niet uit de arbeidsvoorwaarden blijken. 

2. Indien wijziging wordt gebracht in het 
loon, de verdere arbeidsvoorwaarden of de 
in het vorige lid bedoelde bepalingen, worden 
de wijzigingen in het clienstboekje . aangetee
kend of wordt den houder een nieuw boekje 
ui tgereikt. 

6. 1. Voor a-anstelling als werkman in 
's Rijks dienst komen slechts zij in aanmerking, 
die bij een onderzoek, ingesteld door een door 
het hoofd aangewezen geneeskundige, lichame• 
Jijk geschikt zijn bevonden voor het werk, 
dat hun zal kunnen worden opgedragen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op de aanstelling van tijdelijke 
Rijkswerklieden en tijdelijke jongmaatjes, 
tenzij het hoofd voorafgaand geneeskundig 
onderzoek noodig oordeelt. 

3. De uitslag van het onderzoek wordt 
aan den gekeurde zoo spoedig mogelijk medege
deeld. 

4. De kosten van de keuring, in het eerste 
en het tweede lid bedoeld, komen ten laste 
van den Staat. 

5. Hij, die lichamelijk ongeschikt is bevon
den, kan binnen veertien dagen na de mede
deeling van den uitslag van bet geneeskundig 
onderzoek aan het hoofd herkeuring aanvragen. 
Deze wijst daartoe een of meer geneeskundigen 
aan, nadat de aanvrager tot dekking van 
de kosten van de herkeuring bij hem de nooclige 
gelden heeft gestort. Wordt de aanvrager bij 
herkeuring wel geschikt bevonden, dan worden 
die gelden aan hem teruggegeven en komen 
de kosten van de herkeuring ten laste van 
den Staat. 

7. 1. Voor aanatelling ala Rijkswerkman
vakman komen slechts zij in aanmerking, 
die door aflegging van eene proef ten genoege 
van het hoofd blijk hebben gegeven van vol
doende bekwaamheid in hun vak. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing ten aanzien van hen, die reeds 
in 's Rijks dienst zijn of geweest zijn, tenzij 
bet hoofd aflegging van eene proef noodig 
o'Jrdeelt . 

8. Voor aanstelling als leerling of jongmaa,tje 
komen slec!its zij in aanmerking, die ten 
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•overstaan van een of meer door of nameiJ.s 
het hoofd aangewezen personen blijk hebben 
gegeven van voldoende verstandelijke ont
wikkeling. 

9. Personen beneden den leeftijd van 
veertien jaren worden niet als werkman in 
's Rijks dienst aangesteld. 

10 Bij de aanstelling van leerlingen kan 
een termijn van ten hoogste een jaar worden 
vastgesteld, gedurende welken zij op proef 
werkzaam zullen zijn. 

11. Jongmaatjes worden uiterlijk op 20-
jarigen leeftijd aangesteld tot Rijkswerkman 
of tijdelijk Rijkswerkman, tenzij geen gelegen
heid tot plaatsing als zoodanig bestaat. 

12. De aanstelling van tijdelijke jong
maatjes geschiedt voor geeri. langeren termijn 
dan van Mn jaar, hetzij in eens of bij gedeelten. 

13. 1. Werklieden worden uit 's Rijks 
dienst ontslagen door het hoofd. 

2. Het ontslag wordt schriftelijk verleend, 
behalve aan hen, die mondeling zijn aange
steld en niet bij wijze. van straf worden ont
slagen. 

3. De reden van het ontslag wordt in den 
ontslagbrief vermeld. 

14. 1. Aan Rijkswerklieden, jongmaatjes 
en leerlingen, aan wie niet op verzoek en niet 
bij wijze van straf ontslag wordt verleend, 
wordt de dag, waarop het ontslag zal ingaan, 
ten minste vier weken te voren schriftelijk 
medegedeeld. 

2. Rijkswerklieden, jongmaatjes en leer
lingen moeten hunne aanYragen om ontslag 
ten minste veertien dagen v66r den dag. met 
ingang waarvan ontslag wordt verlangd, 
schriftelijk indienen bij het hoofd. 

3. Op aanvragen om ontslag, waarbij deze 
termijn niet is in acht genomen, kan gunstig 
worden beschikt, indien de belangen van den 
dienst zich daartegen niet verzetten. 

4. Gedurende den proeftijd, in artikel 10 
bedoeld, treedt in de plaats van de in het 
eerste en het tweede lid bepaalde termijnen 
een termijn van een dag. 

15. 1. In de schriftelijke aanstelling, uitge
reikt aan tijdelijke Rijkswerklieden en tijdelijke 
jongmaatjes, worden de termijnen bepaald, 
welke in de gevallen, in het vorige artikel 
bedoeld, te hunnen aanzien of door hen moeten 
worden in acht genomen. 

2. In eene aanstelling wordt de termijn, 
in het tweede lid van het vorige artikel bedoeld, 
niet !anger gesteld dan eene week. 

3. Het derde lid van artikel 14 is van 
toepassing. 

16. Werklieden, die niet voor een bepaalden 
tijd noch voor de uitvoering van een bepaald 
werk in dienst zijn genomen, worden als zoo
danig uit 's Rijks dienst ontslagen: 

a. bij het bereiken van een door den Minister 
bepaalden leeftijd ; 

b. wanneer zij ter eerste oefening in werke
lijken militairen dienst treden ; 

c. indien op last van den Minister het per
soneel van de inrichting of van den tak van 
dienst wordt verminderd ; 

d. om. andere redenen ter beoordeeling van 
het hoofd. 

17 Indien op anderen grond, dan in het 
vorige artikel onder a, b enc bedoeld, een Rijks
werkman, een jongmaatje of een leerling is 
ontslagen, kan hij of zijn wettelijke vertegen
woordiger, tenzij het ontslag als straf is yer
leend, binnen zes dagen, nadat het te zijner 
kennis is gebracht, daartegen in beroep komen 
bij den Minister. Deze beslist niet dan na eene 
commissie van advies te hebben gehoord. 

18. Jongmaatjes en tijdelijke jongmaatjes 
mogen niet worden cintslagen uitsluitend op 
grond van het bereiken van een bepaalden 
leeftijd 

19. 1. Aan den werkman, die uit 's Rijks 
dienst is ontslagen, wordt op zijn verlangen 
door het hoofd een getuigschrift kosteloo~ 
uitgereikt. Het getuigschrift bevat eene juiste 
opgave omtrent den aard van den verrichten 
arbeid en den duur '\Tan de dienstbetrekking, 
alsmede, doch -alleen op bijzonder verzoek 
van den werkman, omtrent de wijze, waarop 
hij aan zijne verplichtingen heeft voldaan en 
de wijze, waarop de dienstbetrekking geein
digd is. 

2. In het getuigschrift, dat wordt uitgereikt 
aan een leerling, worden op verzoek van dezen 
of diens wettelijken vertegenwoordiger mede 
opgaven opgenomen, waaruit de mate van zijne 
vakkennis blijkt . 

20. 1. De Rijkswerklieden, jongmaatjes 
en leerlingen, die ingevolge het bepaalde in 
artikel 16, onder b, zijn ontslagen, worden na 
afloop van den oefeningstijd opnieuw als 
werkman in 'sRijks dienst aangesteld, indien 
zij binnen acht dagen na he_t einde van dien 
tijd zich bij het hoofd, onder wiens bevelen zij 
werkzaam zijn geweest, aanmelden. 

2. De nieuwe aanstelling geschiedt tegen 
een loon, hetwelk ten minste gelijk is aan dat, 
hetwelk zij te voren genoten. 

3. V66r de nieuwe aanstelling worden zij 
niet aan een geneeskundig onderzoek, als be· 
doeld in artikel 6, onderworpen, tenzij naar 



1920 L 4 F E B R U A R I . 124 

het oordeel van het hoofd, bij wien zij zich 
hebben aangemeld, gegronde vermoedens of 
aanwijzingen bestaan, dat zij lichamelijk onge
schikt zijn gewordeu voor het werk, dat hun 
za worden opgedrage n. Indien een genees
kunclig onderzoek plaats heeft, is artikel 6 van 
toepassing. 

21. Het bepaalde in het eerste lid van het 
vonge artikel is niet van toepassing op hem : 

a. clie zich tijdens zijn werkelijken dienst 
aan wangedrag heeft schulclig gemaakt ; 

b. clie bij een geneeskunclig OI)derzoek, 
waaraan hij ingevolge het derde lid van het 
vorige artikel is onderworpen, of bij eene her
keuring lichamelijk ongeschikt is bevonden. 

22. 1. Aan een Rijkswerkman, clie, niet 
op verzoek en niet bij wijze van straf, noch op 
grond van het bepaalde in artikel 16, onder b, 
is ontslagen, en clie geen aanspraak op pensioen 
heeft uit hoofde van aan den lande bewezen 
diensten, wordt de helft van zijn laatstelijk 
genoten tijdloon uitgekeerd: 

a. inclien hij op het tijdstip, waarop zijn 
ontslag ingaat, jonger is dan 40 jaar, gedurende 
vijf weken; 

b. inclien hij op dat tijdstip 40 jaar of ouder 
is, gedurende dertien weken en voor elk vol 
jaar. waarmede zijn leeftijd den 40-jarigen 
leeftij d overschrijdt, bovenclien nog gedurende 
vier weken. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van 
toepassing op hem, die ten tijde van zijn ont
slag eene uitkeering, als bedoeld in de eerste 
paragra.af van Hoofdstuk VI, genoot. 

3. Indien bij opheffing van een Rijksin
richting of tak van 's Rijks d.ienst inkrimping 
van personeel of ontslag op rwme schaal 
plaats heeft, kunnen onverminderd het be
paalde bij het eerste en tweede lid bijzondere 
maatregelen worden getroffen. 

HOOFDSTUK III. 

VAN HET LOON. 

§ 1. Van het tijdloon. 

23. Aan elken werkman in 's Rijks dienst 
worden een naar tijdrwmte vastgesteld loon in 
geld (tijdloon) toegekend. 

24. Voor de tijclloonen worden een mimmum 
en een maximum vastgesteld, welke voor 
verschillende groepen van arbeiders verschil
lend kunnen zijn. 

25. l. Het minimum- en het maximum
tijdloon van eene bepaalde groep werklieden 
worden zoodanig vastgesteld, dat hun verdien
sten per -week bij normalen arbeidsduur ten 

minste gelijk zijn aan de minimum - of maximum -
verdiensten, welke gelijksoortige arbeiders, die 
onder gelijksoortige omstandigheden werkzaam 
zijn, volgens den plaatselijken loonstandaard, 
bij den voor hen geldenden normalen arbeids
duur, per week ontvangen. 

2. Bij gemis aan een voldoend aantal 
gelijksoortige arbeiders, die ter plaatse onder 
gelijksoortige omstandigheden werkzaam zijn, 
worden als minimum- en maximumverdiensten 
volgens den plaatselijken loonstandaard aan
genomen bedragen, welke in verband met den 
aard der werkzaamheden worden afgeleid 
uit den algemeenen stand der plaatselijke 
loonen en den gebrwkelijken arbeidsduur 
ter plaatse. 

3. Indien ter plaatse, waar de werklieden 
werkzaam zijn, geen stand der loonen kan 
worden aangewezen, geldt als grondslag voor 
de regeling van de tijdloonen de loonstandaard 
voor gelijksoortige arbeiders, clie in de naastbij 
gelegen plaats onder gelijksoortige omstandig
heden werkzaam zijn, of de algemeene stand 
van de loonen in di~ plaats, een en ander in 
verband met den gebruikelijken arbeidsduur 
daar ter plaatse. Woont echter het meerendeel 
der werklieden niet in de onmiddellijke omge
ving van de plaats, waar zij werkzaam zijn, 
dan geldt als grondslag vorenbedoelde loonstan
daard of de algemeene stand van de loonen in 
hunne woonplaats, eveneens in verband met 
den gebruikelijken arbeidsduur daar ter plaatse. 

4. Indien volgens de hiervoren gestelde 
regelen geen minimum- en maximum-loon kan 
worden gevonden, waarnaar het tijdloon van 
eene groep werklieden in 's Rijks dienst ware 
te regelen, maar slechts een enkel vast bedrag, 
wordt naar dat bedrag het minimum-tijdloon 
bepaa.Jd en wordt het maximum-tijclloon zooveel 
hooger gesteld, als het verschil bedraagt 
tusschen het minimum- en het maximum
tijdloon bij die categorie van werklieden in 
's Rijks dienst, voor wie dit verschil het 
kleinst is . 

26. Het minimum- en het maximum-tijd
loon der werklieden in 's Rijks dienst, die 
onder meer bezwarende omstandigheden werk
zaam zijn, dan zij, wier loonen volgens het 
bepaalde in artikel 25 ten grondslag van hunne 
loonregeling zouden strekken, worden naar 
billijkheid hooger gesteld dan in dat artikel 
is aangegeven. 

27. 1. Indien de plaatselijke loonstandaard 
of de algemeene stand der plaatselijke loonen, 
waarnaar volgens het bepaalde in artikel 25 
het minimum- en het maximum-tijdloon van 
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werklieden in 's Rijks dienst waren te be
palen, in verhouding tot de noodzakelijke 
uitgaven voor levensonderhoud van arbeiders• 
gezinnen ter plaatse klaarblijkelijk te laag is, 
worden hun minimum- en hun max:imum
tijdloon buiten verband met de in artikel 25 
aangegeven grondslagen naar billijkheid vast
gesteld. 

2. Hetzelfde geschiedt, indien de plaatselijke 
loonstandaard of de stand der plaatselijke 
loonen gedrukt is, tengevolge van eenige 
omstandigheid, welke voor de werklieden in 
s Rijks dienst niet aanwezig is, zooals bet 

feit, dat veelvuldig hooger betaald overwerk 
moet worden verricht. 

28. Bij de vaststelling van bet minimum. 
en het max:imum-tijdloon wordt geen rekening 
gehouden met de indirecte voordeelen, voor 
den werkman aan den Rijksdienst verbonden. 

29. 1. Ten aanzien van de Rijkswerk
lieden, jongmaatjes en leerlingen worden 
regelingen vastgesteld, welke aangeven met 
welk bedrag telkens na verloop van een mede 
daarbij bepaalden diensttijd bun tijdloon ten 
minste wordt verhoogd. 

2. Deze loonsverhoogingen worden niet 
toegekend aan hen, die daarop op grond van 
onvoldoenden ijver of onvoldoende geschikt
heid voor hun werk geen aanspraak hebben. 

3. Bij eene regeling, als in het eerste lid 
bedoeld, kan worden bepaald met welk bedrag 
de loonsverhoogingen, toe te kennen aan hen, 
die op grond van ijver en geschiktheid aan
spraak hebben op een hooger loon dan de 
schaal van periodieke verhoogingen, in bet 
eerste lid ·bedoeld, aangeeft, de krachtens bet 
eerste lid vastgestelde verhoogingen mogen 
overschrijden. 

4. De regelingen kull!len voor groepen 
v~n werklieden, ook wanneer zij bij eenzelfde 
inrichting of eenzelfden tak van d enst werkzaam 
zijn, naar gelang van den aard hunner werk
zaamheden of het vak, dat zij uitoefenen, ver-
schillend zijn. · 

5. Bij de toepassing van de tegelingen 
wordt de tijd, gedurende welken Rijkswerk
lieden en jongmaatjes onmiddellijk v66r hunne 
aanstelling als zoodarng als tijdelijk Rijks
werkman of tijdelijk jongmaatje achtereen 
werkzaam zijn geweest, als diensttijd aange
merkt. 

30. Ten aanzien van hen, die op grond 
van artikel 20 op nieuw zijn aangesteld, wordt, 
nadat zij blijk hebben gegeven van ijver en 
van geschiktheid voor hun werk, de tijd, 
verloopen tusschen hun ontslag en hunne 

nieuwe aanstelling, voor de toepassing van de 
regelingen, in het vorige artikel bedoeld, als 
diensttijd aangemerkt. 

31. Bij aanstelling van een werkman in 
's Rijks dienst kan zijn tijdloon in verband 
met zijne bekwaamheid of geschiktheid hooger 
worden gesteld dan het minimum-loon voor 
de groep, waartoe hij behoort. Bij de toepas
sing van de regelingen, in artikel 29 bedoeld, 
wordt dit hoogere loon geacht in diensttijd 
te zijn verkregen. 

32. I. Indien werklieden van buitenge
wone geschiktheid voor hun werk blijk geven, 
kan te hunnen gunste van de voor hen gel
dende regeling, in artikel 29 bedoeld, worden 
afgeweken. 

2. Mede kan het tijdloon van zulke werk
li~den hooger worden gesteld dan het voor 
hen geldende max:ipium-loon. 

33. Wanneer een Rijkswerkman de noodige 
geschiktheid voor zijn werk heeft verloren en 
hij in verband daarmede in een anderen werk
kring wordt werkzaam gesteld, wordt zoo 
noodig met afwijking van de regeling voor 
de arbeiders, in dien werkkring werkzaam, 
zijn tijdloon zoodanig bepaald, dat zijne 
inkomsten niet achteruit gaan. 

34. 1. Aan hen, die uit hoofde van dien
sten, aan den land~ bewezen, pensioen genieten, 
kan een tijdloon worden toegekend, lager 
dan wordt aangegeven door het minimum. 
loon of de in artikel 29 bedoelde regeling, 
vastgesteld voor de groep werklieden, waartoe 
zij behooren. 

2. Aan hen, die rentetrekkers zijn krach
tens de Ongevallenwet 1901, of ingevolge die 
wet eene tijdelijke uitkeering ontvangen, mag 
op dien grond niet een zoodanig lager loon 
worden toegekend. 

35. 1. Het eerste lid van het vorige artikel 
is mede van toepassing op hen, aan wie vanwege 
het Rijk eene woning, brandstoffen, licht of 
voeding worden verstrekt ; echter mag het 
hun toegekende tijdloon, vermeerderd met 
de geschatte waarde van de verstrekking, 
niet minder bedragen dan het loon, waarop 
zij volgens de voor hen geldende regelen aan
spraak zouden hebben. 

2. Voor het verstrekken van eene woning 
wordt geen hooger bedrag in rekening gebracht 
dan de woninghuur bedraagt, die als regel 
door soortgelijke werklieden ter plaatse wordt 
betaald. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 22, 
42, 43, 47, vijfde lid en zesde lid, onder b, 
52, 5l>, 58, 60, 61, tweede lid, 67, 68, eerste 



1920 14 FEB RU AR I. 126 

lid, 121, 129 en 136, tweede lid, onder c en d, 
wordt het tijdloon van werklieden, ten aanzien 
van wie het eerste lid is toegepast, geacht te 
bedragen het tijd]oon in geld, verhoogd met 
de geschatte waarde van de verstrekkingen 
te hunnen behoeve. 

36. Het tijdloon van een tijdelijk Rijks
werkman, voor wien het vooruitzicht bestaat 
als Rijkswerkman te worden aangesteld, 
wordt - zoo noodig met afwijking van het 
minimum-loon, aangenomen voor de groep 
werklieden, waartoe hij behoort - op zoodarug 
bedrag vastgesteld, dat zijne inkomsten btj 
aanstelling als Rijkswerkman niet verminderen 
ten gevolge van alsdan te zijnen laste komende 
pensioensbijdragen. 

37. Het tijdloon kan worden vastgesteld 
m den vorm van uur-, dag- of weekloon. 

38. 1. Weekloon worv.t geacht te -zijn 
toegekend voor den arbeid gedurende den 
normalen arbeidsduur op de zes werkdagen 
der week. 

2. Echter kan aan werklieden, wier diensten 
op Zondagen niet kunnen worden gemist, 
een weekloon worden toegekend, waarin geacht 
wordt het loon voor hunne diensten op Zondag 
te zijn begrepen. Dit weekloon wordt zoo
danig bepaald, dat het ten minste gelijk is 
aan het loon over de zes werkdagen, verhoogd 
m et een bedrag aan loon over den gemiddelden 
duur van den arbeid op Zondag, berekend naar 
den grondslag van artikel 60. 

§ 2. Van het stuk- en accoordloon. 

39. Onder stukloon wordt verstaan het loon, 
dat volgens een vooraf vastgesteld tarief wordt 
berekend in verband met de hoeveelheid arbeid, 
<;lie wordt verricht door eene groep werklieden 
gezamenlijk ( collectief stukloon) of door elken 
werkman op zich zelf (individneel stukloon). 

4-0. Onder accoordloon wordt verstaan het 
loon, dat is bepaald bij eene overeenkomst, 
gesloten door of namens het hoofd met een 
of meer als aannemer optredende werklieden 
in 's Rijks diensl; voor het verrichten van een 
bij de overeenkomst aangewezen werk. 

41. Aan een werkman in 's Rijks dienst kan, 
wanneer de ondervinding de wenschelijkheid 
daarvan heeft aangetoond, metstilstand van zijn 
tijclloon stuk- of accoordloon worden toegekend. 

42. Indien het loon van een werkman in 
den tijd, gedurende welken hij op stuk- of 
accoordloon werkt, minder zou bedragen dan 
zijn tijdloon, wordt hem niettemin zijn tijdloon 
uitcetaald, tenzij nalatigheid van den werkman 
kan worden aangetoond. 

43. Hetgeen gezamenlijk op stuk- of accoord. 
loon werkende werklieden meer verdienen dan 
hun tijdloon, wordt onder hen verdeeld in 
verhouding tot den tijd, gedurende welken 
ieder aan het werk, dat in stuk- of accoordloon 
werd verricht, deelnam en in verhouding tot 
het tijdloon. Bij accoordwerk wordt rekening 
gehouden met het tijdloon, dat ieder bij den 
aanvang daarvan was toegekend en bij stuk
werk met het tijdloon, dat ieder gedurende 
de uitvoering daarvan zou hebben genoten. 
Aan hem, wiens tijdloon gedurende de uit
voering van een werk in accoordloon wordt 
verhoogd, wordt boven zijn aandeel in het 
accoordloon toegekend de loonsverhooging. 
berekend over den · tijd, gedurende welken hij 
na ingang van de verhooging aan het werk 
deelnam. 

44. De stukloon-tarieven warden vastgesteld 
of gewijzigd door of namens het hoofd, doch 
niet dan nadat de belanghebbende werklieden 
voor zooveel mogelijk in de gelegenheid zijn 
gesteld bezwaren tegen de ontworpen tarieven 
te zijner. kenrus te brengen. 

45. 1. De stukloon-tarieven warden voo1 
daarbij bepaalden, betrekkelijk geruimen tijd 
vastgesteld en warden binnen <lien tijd niet 
verlaagd. 

2. Een regel, volgens welken stukloon
tarieven moeten worden verlaagd, indien 
blijkt, dat volgens die tarieven een loon wordt 
genoten, dat het tijdloon der betrokken ar
beiders met een bepaald bedrag overschrijdt, 
mag niet worden gesteld. 

46. Afdrukken of afschriften der stukloon
tarieven moeten voor zooveel doenlijk terplaatse, 
waar het werk, waarvoor zij gelden, wordt 
verricht, aanwezig en steeds ter inzage van de 
beianghebbende werklieden beschikbaar zijn, 

47. 1. Telkens wanneer een bepaald werk 
in accoordloon zal warden verricht, wordt 
met inachtneming van de navolgende bepa
lingen eene overeenkomst tot vaststelling van 
het accoordloon gesloten . 

2. Door of namens het hoofd wordt aan 
een of meer werklieden eene omschrijving 
van de te verrichten werkzaamheden verstrekt 
alsmede eene opgave van de werklieden, die 
daaraan zullen deelnemen en - zooveel moge
lijk - van hunne plaatsvervangers. 

3. Over het accoordloon wordt vervolgens 
onderhandeld door of namens het hoofd met 
den werkman of de werklieden, wien de om
schrijving en de opgave, in het vorige lid 
bedoeld, zijn verstrekt. 

4. Deze kunnen, hangende die onder• 
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handelingen, bezwaar maken tegen deelneming 
aan bet werk door een of meer der bun opgege
ven werklieden. Wordt het bezwaar door 
het hoofd of door hen,,die namenshem optreden, 
gegrond geacht, dan wordt de opgave van de 
werklieden, die aan het werk zullen deel
nemen, gewijzigd. 

5. Als grondslag voor de vaststelling van 
het accoordloon dient bet bedrag, dat door 
werklieden, als in de opgave vermeld, zou 
worden genoten, indien zij, naar bebooren 
arbeidende, het werk in tijdloon zouden 
verrichten. 

6. Indien omtrent het accoordloon over
eenstemming wordt verkregen, wordt eene 
schriftelijke overeenkomst opgemaakt, welke 
in elk geval vermeldt : 

a. de omscbrijving van de te verricbten 
werkzaambeden ; 

b. de namen der werklieden, die daaraan 
zullen deelnemen en - zoo mogelijk - van 
hunne plaatsvervangers, met opgave van 
ieders tijdloon ; 

c. bet accoordloon. 
7. Een afschrift van de overeenkomst 

wordt aan de aannemers ter hand gesteld. 
48. De werklieden, die aan de uitvoering 

van een werk in accoordloon zullen deelnemen, 
worden, voor zoover de belangen van den 
dienst in het algemeen zich daartegen niet 
verzetten, door of namens het hoofd ter beschik
king van de aannemers gesteld, zoodra naar het 
oordeel van deze bunne diensten voor de 
uitvoering van het werk noodig zijn. 

49. I. Werklieden, die werkzaam zijn aan 
de uitvoering van een werk in accoordloon, 
mogen niet met andere werkzaamheden worden 
belast, tenzij hunne diensten naar het oordeel 
van de aannemers tijdelijk kunnen worden 
g~st of zij bun aandeel in het werk hebben 
verricbt. 

2. H et bepaalde in bet eerste lid is niet 
van toepassing, indien door onvoorzien"e om
standigheden de belangen van den dienst 
vorderen, dat een of meer werklieden aan bet 
werk in accoordloon worden onttrokken. 
Zoo mogelijk worden zij vervangen door a.ndere 
w erkli eden en in de eerste plaats door hen, 
die bij de overeenkomst als .!mnne plaatsver
vangers zijn aangewezen. 

50. Indien gedurende de uitvoering van een 
werk in accoordloon blijkt, dat door onvoor
ziene omstandigheden afgeweken moet worden 
van de in de overeenkomst opgenomen om
schrijving, dan kan de overeenkomst na over
leg tusscben bet hoofd of door dezen aangewezen 

personen en de aannemers worden gewijzigd· 
Wordt bij dit overleg geen overeenstemming 
verkregen, dan vervalt de overeenkomst en 
wordt voor de arbeid, die reeds is verricht, 
uitbetaald het gewone tijdloon, eventueel 
verhoogd met een percentage, dat door of 
namens bet hoofd na overleg met de aannemers 
wordt vastgesteld. 

51. Indien de belangen van den dienst 
vorderen, dat een of meer arbeiders aan bet 
werk in accoordloon worden onttrokken of 
dat de geregelde voortgang van bet werk wordt 
afgebroken en de aannemers m eenen, dat de 
arbciders, met de uitvoering van bet werk 
belast, dientengevolge schade hebben geleden, 
kunnen de aanriemers aan bet boofd vergoeding 
van die schade verzoeken. Door of namens 
bet boofd wordt een onderzoekingesteld. Blijkt 
daarbij, dat inderdaad schade is geleden, dan 
wordt door of namens hem na overleg met de 
aannemers de schadevergoeding vastgesteld. 

52. Indien blijkt, dat bet accoordloon voor 
een werk tengevolge van omstandigheden, 
onafbankelijk van den wil der daarbij betrok
ken arbeiders, niet meer bedraagt dan bun 
tijdloon, dan wordt bun een naar billijkheid 
door of namens bet hoofd te bepalen bijslag 
op bet accoordloon toegekend. 

53. I. Bij elke inrichting en elken tak 
van dlenst, waar werk in accoordloon wordt 
uitgegeven, worden een of meer looncommissies 
ingesteld: Zij worden volgens door den 
Minister gestelde regelen door en uit de werk
lieden, bij de inrichting of den tak van dienst 
werkzaam, verkozen. 

2. Zij brengen advies uit aan bet hoofd , 
telkens wanneer haar dit wordt verzocbt door 
werklieden·, met wie over het sluiten van eene 
overeenkomst tot bet verrichten van een 
werk in accoordloon wordt onderhandeld of 
door de aannemers van zoodanig werk. 

3. Door den Minister worden de regelen 
gesteld, welke noodig zijn om eene behoorlijke 
werking der looncommissies te verzekere.n. 

54. I. Ten aanzien van hen, die belast 
zijn met bet t oezicht op de uitvoering van 
werken in accoordloon, mogen geen regelen 
wordcn gesteld, waardoor zij geldelijk belang 

· verkrijgen bij bet sluiten van overeenkomsten 
tot uitvoering van zulke werken. 

2. Door of met machtiging van den Minis
ter kan van bet bepaalde in bet eerste lid wor
den afgeweken, indien op geen. andere wijze 
aan de toezichthebbenden eene doelmatige 
belooning kan worden toegekend . 
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§ 3. Van het loon voor overwe1·k en voar arbeid 
op Zon- en feestdagen. 

55 . 1. Onder overwerk wordt verstaan 
de arbeid door een werkman verricht v66r het 
normale uur van aanvang of na het normale 
uur van einde van zijn arbeidsdag, zoomede 
de arbeid verricht tusschen die uren van 

I 
aanvang en einde, tengevolge waarvan het 
voor hem geldende aantal normale arbeidsuren 
wordt overschreden. 

2. Indien ten aanzien van een werkman 
niet voor het geheele jaar eenzelfde arbeids
regeling geldt, worden in een bepaald deel 
van het jaar als normaal uur van aanvang en 
normaal uur van einde van zijn arbeidsdag, 
zoomede als het voor hem geldende aantal 
normal!) arbeidsuren aangemerkt die, aangege
ven door de arbeidsregeling, welke in dat deel 
van het jal1r voor hem van kracht is. 

p6. 1. Voor overwerk, dat een werkman 
op eene door of namens het hoofd verstrekte 
lastgeving in tijdloon heeft verricht, word t 
hem toegekend zijn tijdloon, berekend over 
den duur van het overwerk doch met eene 
verhooging van 50 % voor zoover het overwerk 
tusschen 10 uur des namiddags en midder
nacht, van 100 % voor zoover het tusschen 
middernacht en 5 uur des voorniiddags en 
van 25 % voor zoover het op andere uren 
plaats had. 

2. Indien overwerk in stuk- of accoordloon 
is verricht, wordt den werkman, behalve dit 
loon, eene verhooging toegekend, als in het 
eerste lid bedoeld, berekend met het hem 
toegekende tijdloon en den duur van het 
overwerk als grondslag, tenzij bij het aangaan 
van het accoord anders mocht zijn overeenge
komen. 

57. 1. Aan den werkman, wien met het 
oog op overwerk gedureude den normalen 
werktijd een buitengewone rusttijd van een 
uur of meer wordt gegeven, wordt de in het 
vorige artikel bedoelde verhooging slechts 
toegekend, indien en voor zoover de duur 
van het overwerk dien van den rusttijd over
schrijdt. Voor zoover aanspraak op verhoo
ging bestaat, wordt deze toegekend over de 
het dichtst bij middernacht gelegen uren. 

2. Over. den rusttijd, in het vorige lid 
bedoeld, wordt geen loon toegekend. 

3. In bijzondere omstandigheden kan het 
hoofd ten gunste van de werklieden van het 
bepaalde in het eerste en het tweede lid afwijken. 

58. 1. Indien het overwerk niet aanslw t 
aan den gewonen werktijd, wordt behalve 

het loon voor overwerk, een bedrag toegekend, 
dat door het hoofd wordt bepaald en ten 
minste bedraagt het loon voor een half en 
ten hoogste het loon voor een geheel uur over
werk, verricht tusschen • 5 uur des voormid
dags en 10 uur des namiddags. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing, indien na afloop van _den 
gewonen werktijd een korte rusttijd wordt 
toegekend, alvorens met het overwerk wordt 
aangevangen. Deze rusttijd wordt als werk
tijd beschouwd. 

59. Indien door toevallige omstandigheden 
niet meer dan tien minuten na het normale 
uur van einde van den arbeidstijd moet worden 
doorgewerkt, wordt voor die verlenging van 
den arbeidstijd geenerlei loon toegekend. 

60. 1. Behalve aan hen, wien een week
loon is toegekend, waarin geacht wordt het 
loon voor hunne diensten op Zondag te zijn 
begrepen, wordt voor arbeid, welke op eene 
door of namens het hoofd verstrekte lastge
ving op Zondag wordt verricht, een loon toege
kend overeenkomstig het bepaalde in artikel 56, 
echter met dien verstande, dat de daar bedoelde 
verhooging in elk geval 100 % bedraagt. 

2. Voor de toepassing van dit a rtikel 
wordt als Zondag aangemerkt het tijdvak van 
24 uren, aanvangende te middernacht van 
Zaterdag op Zondag. 

61. 1. De volgende bepalingeu geldeu ten 
aanzien van : 

a. den tweeden Paaschdag, den H emel
vaartsdag en den tweeden Pinksterdag ; 

b. den Nieuwjaarsdag en de beide Kerst 
dagen; 

c. de dagen, waarop de verjaardag wordt 
gevierd van : 

l 0 • den Koning of de regeerende Koningin ; 
2°. de gemalin van den Koning of den ge

maal der regeerende Koningin ; 
3°. de Koningin-weduwe ; 
40_ den nakomeling van den K oning of van 

de regeerende Koningin, die de vermoedelijke 
erfgenaam is van de Kroon ; 

a. den Goeden Vrijdag; 
wat de onder b en c genoemde dagen betreft, 

voor zoover zij niet op Zondag vallen. 
2. H et loon voor arbeid, verricht op dagen , 

genoemd in het eerste lid onder a, b en c, 1°, 
wordt verhoogd met 100 % en dat voor arbeid, 
verricht op de overige in het eerste lid genoemde 
dagen, met 50 % van het tijdloon, berekend 
over den duur van den_ arbeid. 

62. Indien op een dag, als in artikel 61 
bedoeld, geen arbeid wordt verricht of ~lechts 
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wordt gearbeid gedurende een deel van den 
normalen arbeidsduur, vastgesteld voor den 
dag der week, waarop zulk een tlag valt, 
wordt niettemin het gewone tijdloon uitbe
taald onderscheidenlijk over dien geheelen 
normalen arbeidsduur of over het gedeelte 
daarvan, gedurende hetwelk geen arbeid wordt 
verricht. 

63. 1. Voor de berekening van het loon 
voor overwerk en voor arbeid op Zon- en 
feestdagen worden gedeelten van een kwartier 
als een geheel kwartier aangemerkt. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
worden afgeweken, voor zoover zulks in verband 
met de werktijdindeeling bij eene inrichting 
of een tak van dienst noodzakelijk is. 

§ 4. Van het loon voor waakdien.•t en voor 
hulp bij brand. 

64. Aan WElrklieden, die niet uitsluitend 
met waakdienst zijn belast, wordt voor het 
verrichten van waakdiensten buiten den nor
malen werktijd, doch niet behoorende tot 
die in het volgende artikel bedoeld, een zoo
danig loon toegekend, dat hunne verdiensten 
in eene week, waarin zij die waakdiensten 
hebben verricht, meer bedragen dan die, 
welke zij zouden ontvangen, indien zij in die 
week regelmatig den gewonen arbeid hadden 
verricht. H et bed.rag, waarmede deze laatste 
verdiensten behooren te worden overschreden, 
moet, naar gelang van de omstandigheden, 
waaronder de waakdiensten worden verricht, 
bepaald worden en zoo hoog worden gesteld, 
dat daarin voldoende vergoeding wordt ge
vonden voor de meerdere inspanning en de 
o poffering van nachtrust, welke de waakdien
sten vorderen. 

65. Het loon voor den waakdienst, welke 
in den loop van een Zondag aanvangt en eindigt, 
wordt bepaald op een vast bedrag, dat vol
doende de opoffering van Zondagsrust vergoedt 
en in elk geval hooger is dan de verdiensten 
gedurende een normalen arbeidsdag van een 
niet-vakman, die als Rijkswerkman bij de 
inrichting of den tak van dierist werkzaam is 
op een tijdloon, dat het gemiddelde is van het 
minimum- en het maximum-loon, voor <lie 
werklieden vastgesteld. Als Zondag wordt 
aangemerkt het tijdvak, aangegeven in het 
tweede lid van artikel 60. 

66. 1. In<lien in eene Rijksinrichting brand 
uitbreekt of wel gevaar ontstaat tengevolge 
van een in de nabijheid uitgebroken brand, 
wordt de hulp, die in verband hiermede door 
werklieden, in 's Rijks dienst bij de inrichting 
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werkzaam, wordt verleend gedurende hun 
normalen werktijd, geacht te behooren tot 
hun gewonen arbeid. 

2. Voor hulp buiten dien werktijd, wordt 
hun toegekend loon als voor overwerk, berekend 
op den grondslag van het gemiddelde van het 
minimum- en bet maximumtijdloon, vastgesteld 
voor de niet-vaklieden, die als Rijkswerkman 
bij de inricbting werkzaam zijn. 

§ 5. Van het loon voor bijzondere werkzaamheden. 

67. 1. H et tijdloon van den werkman, 
wien wordt opgedragen om in een bepaald 
geval van afwezigheid of ontstentenis van een 
in rang boven hem geplaatsten werkman, 
beambte of ambtenaar, dezen te vervangen, 
wordt voor den tijd, gedurende welken hij als 
diens plaatsvervanger optreedt, mits deze tijd 
langeris dan de dagelijksche werktijd, verhoogd 
met een bed.rag, betwelk ten minste gelijk is 
aan de belft van het verschil van zijn tijdloon 
en dat van dengene, dien hij vervangt. 

2. Het tijdloon van den werkman, die 
vooraf is a-angewezen om in elk geval van 
afwezigheid of ontstentenis van een in rang 
boven hem geplaatsten werkman, beambte 
of am btenaar dezen te vervangen, wordt, te 
rekenen van den dag van de aanwijzing, 
blijvend m et een voor elke inrichting of tak 
van dienst billijk te achten bedrag verboogd. 

3. Aanwijzing van een plaatsvervanger, als 
in bet tweede lid bedoeld, geschiedt slechts, 
wanneer de goede gang van den dienst dit 
bepaaldelijk vordert . 

68. 1. Indien aan een werkman zeer vuile 
werkzaamheden of ;werkzaamheden, waaraan 
bijzonder ge,aar voor zijn leven of zijne ge
zondheid verbonden is, worden opgedragen, 
en zijn tijdloon met het oog op den aard van 
die werkzaambeden niet hooger is gesteld 
dan dat van andere gelijksoortige arbeiders, 
wordt hem, nadat hij die werkzaambeden 
ten genoege van bet boofd binnen bekwamen 
tijd beeft verricht, eene toelage toegekend. 

2. Het bedrag der toelage wordt door het 
hoofd vastgesteld in verband met den aard 
en den duur der werkzaamheden. Zij kan niet 
op grond van den korten duur der werkzaam 
heden den werkman worden onthouden. 

§ 6. Van de uitbetaling van hei, loon. 

69 . 1. Het aan een werkman toegekende 
tijdloon, het loon voor overwerk, voor arbeid 
op Zon- en feestdagen en voor waakdiensten, 
zoomede de toelage, in artikel 68 bedoeld, 
worden hem, na aftrek van de kortingen, 

9 
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welke wegens verzuim of uit anderen hoofde 
verschuldigd zijn, elke week uitbetaald. 

2. Op het tijdloon mag ingevolge de 
artikelen 42 en 134 over eene week geen hooger 
bedrag in mindering worden gebracht dan 
een zesde gedeelte van het tijdloon, dat de 
werkman in normale omstandigheden, na 
aftrek van de korting voor te zijnen laste 
komende pensioenbijdragen, per week ont
vangt. 

70 . 1. De uitbetaling geschledt op den 
laatsten werkdag der _kalenderweek en we! 
v66r des middags 12 uur. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
worden afgeweken : 

a. ten aanzien van werklieden, wier arbeid 
op den laatsten werkdag der kalenderweek 
tusschen des middags 12 uur en des namiddags 
te 4 uur eindigt, en wel in zooverre dat de uit
betaling op dien dag bij het einde van den 
arbeid mag plaats hebben ; 

b. ten aanzien van een groep werklieden op 
verzoek van ten minste twee derde hunner. 

71. Het bedrag, dat een werkman, in stuk
of accoordloon werkende, meer heeft verdiend 
dan zijn tijdloon, wordt hem ten spoedigste 
uitbetaald, nadat dit bedrag is vastgesteld. 

72. 1. Zij. die overwerk of arbeid tegen 
stukloon hebben verricht, kunnen ·uit hun 
midden ten hoogste vijf personen aanwijzen, 
aan wie door of vanwege het hoofd inzage 
moet worden gegeven van de berekening van 
het deswege toegekende loon. 

2. De bepaling van het eerste lid geldt niet, 
wanneer de uitbetaalde gelden op loonbriefjes, 
waarop eene behoorlijke specificatie en bereke
ning van het loon voorkomt, worden verant
woord. 

73. 1. Indien een werk in accoordloon is 
verricht, kunnen zij, die als aannemers zijn 
opgetreden, binnen veertien dagen na de 
afrekening bezwaren indienen tegen de here• 
kening van het bedrag, dat ter zake van dat 
werk aan ieder, die er aan deelnam, wordt 
toegekend. 

2. Is de berekening vastgesteld door per• 
sonen, onder de bevelen van het hoofd werk
zaam, dan wordt over die bezwaren beslist 
door het hoofd en anders door den Miruster. 

3. Op verzoek van de aannemers wordt 
geene beslissing genomen, dan nadat de 
bevoegde commissie, in art. 53 bedoeld, is 
gehoord. 

74. 1. Aan de rechthebbenden van een 
overleden Rijkswerkman, jongmaatje of leer
ling wordt zijn tijdloon of de laatstelijk v66r 

ht over lijden genoten uitkeering, bedoeld in 
de eerste paragraaf van hoofdstuk VI, nog 
gedurende zes weken, aan die van een overleden 
tijdelijk Rijkswerkman of tijdehjk jongmaatje 
nog over eene week na den dag van het over
lijden uitbetaald, indien de overledenen eene 
weduwe of kinderen beneden 16 jaar achter
laat of inclien hij de kostwinner was van in
wonende ouders of van inwonende broeders 
of zusters beneden 16 jaar. In alle andere 
gevallen wordt het loon of de uitkeering niet 
!anger uitbetaald dan tot en met den dag 
van overlijden. Indien de overledene verkeerde 
in het geval, bedoeld bij artikel 105, vierde lid, 
wordt het uit te keeren tijdloon berekend met 
inachtneming van den daar aangegeven regel. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid wordt als tegemoetkoming in de begrafenis
kosten van een werkman in 's Rijks dienst, 
die niet krachtens de Ongevallenwet 1901 
verzekerd was en tengevolge van een ongeval 
of eene ziekte, in verband met de uitoefening 
van den dienst ontstaan, is overleden, aan 
zijne weduwe of bij ontstentenis van deze 
aan dengene, die de begrafenis heeft bekostigd, 
uitbetaald dertigmaal het laatst genoten 
dag]oon van den overledene. 

HOOFDSTBK IV. 

VAN SCHADELOOSSTELLINGEN EN GRATIFIC'A· 

TIEN. 

75. 1. Indien de gereedschappen, welke 
een werkman voor het verrichten van zijn 
arbeid behoeft, hem niet of slechts ten deele 
ko11teloos van Rijkswege worden verstrekt, 
wordt hem eene vaste jaarlijksche vergoeding 
voor het beschlkbaar stellen van de noodige 
gereedschappen toegekend. 

2. Bovendien wordt hem de waarde vergoed 
van het door hem beschlkbaar gestelde gereed
schap, dat buiten zijne schuld tijdens het werk 
is verloren geraakt. 

76. 1. Aan werklieden, wier kleeding door 
den aard va;i hunne werkzaamheden aan 
buitengewone slijtage of vervuiling onderhevig 
is, wordt kosteloos doelmatige werkkleeding 
verstrekt. 

2. Verstrekte werkkleeding wordt op kosten 
van het Rijk gereinigd. 

77. Aan werklieden, die zich tot het ver• 
rich ten van hun arbeid tijdelijk moeten begeven_ 
bui ten de hun aangewezen standplaats of buiten 
de plaats, waar de inrichting, waarbij zij werk
zaam zijn, gevestigd is, worden de reis- en 
verblijfkosten, welke zij met inachtneming 
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van de noodige spaarzaamheid hebben ge
maakt, vergoed of wordt eene vergoeding 
toegekend volgens voor hen vastgeste-Jde regelen, 
welke waarborgen, dat zij voldoende voor die 
kosten worden schadeloos gesteld. 

78. Indien werklieden ten gevolge van 
buitengewone omstandigheden, waaronder ar
beid moet worden verricht, niet als gewoonlijk 
tehuis een of meer hunner maaltijden kunnen 
gaan gebruiken en het vorige artikel niet van 
toepassing is, wordt hun voor de daardoor 
veroorzaakte kosten eene voldoende vergoe
ding toegekend. 

79. 1. · Aan werklieden, wien, zij het ook 
niet uitsluitend, in het belang van den dienst 
eene andere standplaats wordt aangewezen, 
worden vergoed : 

o. de kosten, die met inachtneming van de 
noodige spaarzaamheid zijn gemaakt voor het 
inpakken, vervoeren en in de nieuwe woning 
aanbrengen van hunnen inboedel en het ver
m~n van daartoe behoorende goederen ; 

b. reis- en verblijfkosten van ten hoogste 
twee reizen van de oude naar de nieuwe stand
plaats en terug tot het zoeken van eene woning, 
zoomede de reiskosten van het gezin van de 
oude naar de nieuwe standplaats; 

c. huishuur of kamerhuur voor ten hoogste 
eene maand, welke na.den dag, waarop de oude 
standplaats verlaten wordt, nog op die stand
plaats verschuldigd was en werd betaald zonder 
dat van de woning werd gebruik gemaakt, 
wanneer tijdige opzegging van de huur tegen 
den dag van het vertrek niet mogelijk was ; 

d. de helft der binnen eene maand na de 
verhuizing betaalde kosten van noodzakelijke 
aanschaffing van venster- en vloerbekleeding. 

2. Voor de kosten, in het eerste lid onder a 
en d bedoeld, kan aan de werklieden bij wijze 

van afkoopsom eene vergoeding worden toege
kend volgens voor hen vastgestelde regelen, 
welke waarborgen, dat zij voor die kosten vol
doende worden schadeloos gesteld. 

3. Op de vergoeding van reis- en verblijf
kosten, in het eerste lid bedoeld, is artikel 77 
van toepassing. 

80. 1. Telkens nadat -een werkman 25, 
35 of 45 jaar als zoodanig trouw in 's Rijks 
dienst is werkzaam geweest, wordt hem eene 
gratificatie toegekend onderscheidenlijk ten 
bedrage van f 25, f 50 of f 100. 

2. Voor · de toepassing van het eerste lid 
komt de tijd, als tijdelijk Rijkswerkman of als 
tijdelijk jongmaatje in 's Rijks dienst doorge
bracht, alleen in aanmerking, voor zoover 
deze onmiddellijk voorafging aan eene aan-

• 

stelling als Rijkswerkman, jongmaatje of 
leerling. 

3. Als diensttijd }VOrdt mede aangemerkt 
de tijd, verloopen tusschen een ingevolge 
artikel 16, onder b, verleend ontslag en de 
aanstelling op grond van artikel 20. 

4. Op de werklieden, die bij het in werking 
treden van dit besluit in dienst zijn, en voor 
wie eene gunstiger regeling voor belooning 
van langdurigen en trouwen dienst geldt, 
blijft deze regaling in plaats van die, in de 
voorafgaande leden vervat, van toepassing. 

81. Aan een werkman, die zich door eenige 
daad bijzonder verdiimstelijk heeft gemaakt 
tegenover de inrichting of den tak van dienst, 
waarbij hij werkzaam is, wordt deswege eene 
gratificatie toegekend. 

HOOFDSTUK V. 

VAN DEN ARBEIDSDUUR. 

82. 1. De normale arbeidstijd van werk
lieden in 's Rijks dienst wordt, onverminderd 
het bepaalde bij of krachtens wetten, houdende 
bepalingen tot beperking van den arbeidsduur, 
geregeld met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 83 tot en met 89. 

2. Afwijking van deze bepalingen behalve 
van die, opgenom,m in artikel 88, onder ll, 
is geoorloofd, voor zoover de aard der werk
zaamheden, de eischen van den dienst of de 
omstandigheden, waaronder gearbeid wordt, 
aan de toepassing van die artikelen in den • 
weg staan. 

83 . De arbeidsduur bedraagt niet meer dan: 
a. acht uur op elk der eerste vijf weikdagen 

van de week; 
b. vijf uur op Zaterdag. 
84. De dagelijksche arbeid mag niet later 

eindigen dan te 6 uur des nam1ddags. Van 
deze bepaling mag zoo noodigworden afgeweken, 
indien de arbeid over twee of, meer groepen of 
ploegen werklieden is verdeeld, die niet op 
hetzelfde uur met den arbeid aanvangen. 

85. 1. Op dagen, waarop een werkman 
!anger dan vijf uur arbeid verricht, moet zijn 
arbeidstijd na verloop van ten hoogste vier en 
een half uur worden afgewisseld door een 
onafgebroken rusttijd van ten minste een 
half uur. 

2. Rusttijden van minder dan een kwartier 
worden geacht tijden te zijn, gedurende welke 
arbeid wordt verricht. 

86. Indien een werkman belast is met arbeid, 
die om redenen van technischen of maatschap
pelijken aard des nachts moet worden verricht 

9• 
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mag te zijnen aanz'en va-n de art'kelen 83 en 
84 worden afgeweken. 

Hij mag echter : 
a. hetzij in drie achtereenvolgende weken 

niet m eer dan acht en veertig 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 vijf en dertig uren in drie achter
eenvolgende weken ; 

b. heti:ij 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. 

87. 1. De a rtikelen 83 tot en met 86, 
zijn niet van toepassing op : 

a. portiers, concierges en dergelijke werk
lieden, voor zoover zij in de inri chting, waarbij 
zij werkzaam zijn, wonen ; 

b. niet-inwonende werklieden, als onder 'l 

bedoeld, en werklieden, wier arbeid uit zijn 
aard door meerdere vrij lange rustpoozen 
wordt afgewisseld. 

2. Aan deze werklieden worden voldoende 
dienstvrije tijden ook des nachts toegekend ; 
aan die, onder b bedoeld, in elk geval een 
dagelijksche onafgebroken dienstvrije tijd van 
ten minste twaalf uur. 

3. Onder de werklieden, in het eerste lid 
bedoeld, worden niet gerangschikt zij, van 

- wie - hoewel zij niet voortdurend handen
arbeid hebben te verrichten - toch gedurende 
hun geheelenarbeidstijd oplettendheidgevorderd 
wordt, 'of op_ wie in dien tijd eene zekere ver
antwoordelijkheid rust. 

88. Ten aanzien van werklieden beneden 
zeventien jaar en van vrouwelijke werklieden, 
die niet in fabrieken of werkplaatsen in den 
zin der Arbeidswet 1911 werkzaam zijn, gelden, 
onverminderd he~ bepaalde in de voorafgaande 
artikelen van dit hoofdstuk, de volgende 
voorschrilten : 

I. Run dagelijksche arbeid mag niet vroeger 
aanvangen dan te 6 uur des voormiddags. 

II. Indien wordt afgeweken van het 
bepaalde onder I of van artikel 84, eersten 
volzin, wordt hun arbeidstijd zoodanig geregeld, 
dat hun verzekerd is eene nachtrust van ten 
minste elf uur achtereen, waarin de tijd tus
schen 10 uur des namiddags en 5 uur des 
voormiddags is begrepen. 

III Vrouwelijke personen, die gehuwd zijn, 
-0f die, ongehuwd zijnde, eene huishouding te 
verzorgen hebben en van dit laatste aa n het 

hoofd hebben kennis gegeven, mogen des Zater
dags geen a rbeid verrichten na 1 uur des na
middags. 

~3. 1. Het bepaalde in de artikelen 83 
en 86 is niet van toepassing op werklieden, 
werkzaam bij het Staatsboschbeheer en de 
Rentambten. 

2. De arbeidsduur van deze werklieden 
bedraagt gedurende zes maanden van het 
jaar niet !anger dan acht uren per dag, geduren
de drie maanden niet !anger dan negen uren 
per dag en gedurende de overige drie maanden 
niet !anger dan tien nrrn ·p0r dag, 

3. Zoodra eene wet, houdende bepalingen 
tot beperking van den arbeidsduur bij het 
verrichten van landarbeid in werking zal zijn 
getreden, worden de voorschriften van het 
voorgaande lid met die wet in overeenstem
ming gebracht. 

90. Indien in eene inrichting of bij een tak 
van dienst de normale arbeidsduur van alle 
of sommige werklieden wordt verkort, moe.ten 
maatregelen worden genomen, ten einde 
te voorkomen, dat zij dientengevolge geldelijk 
uadeel lijden . 

91. l. Overwerk mag slechts worden op
gedragen in gevallen, waarin afwijking van den 
normalen arbeidstijd in het belang van den 
dienst noodzakelijk is . · 

2. De duur van het overwerk moet zooveel 
mogelijk worden beperkt. In geen geval 
mag een werkman, die met overwerk is belast, 
!anger arbeid verrichten dan : 

a. wanneer het overwerk noodig is ter 
bespoediging van het werk, elf uur per dag, 
of twaalf uur per dag, mits op niet meer dan 
drie dagen per week wordt overgewerkt ; 

b. vier en twintig uur in° twee opeenvolgende 
etmalen, wanneer het overwerk dringend 
noodzakelijk is om den geregelden gang van 
den dienst te herstellen of te verzekeren. 

3. Echter mogen werklieden beneden acht
tien jaar en vrouwelijke werklieden in geval 
van overwerk niet !anger arbeid verrichten 
dan elf uur per dag en slechts op zoodanige 
uren, dat hun eene nachtrust, als aangegeven 
in artikel 88, onder II, verzekerd blijft. 

92. 1. Mannelijke werklieden van achttien 
jaar en ouder kunnen buiten den voor hen 
geldenden normalen arbeidstijd met waakdienst 
worden belast. Jn het belang van hunne 
veiligheid tijdens den waakdienst worden de 
noodige maatregelen genomen. 

2. Waakdienst wordt bij voorkeur opge
dragen aan hen, die zich voor het verrichten 
daarvan beschikbaar hebben gesteld en daartoe 
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de noodige gesehiktheid bezitten. Bij gebreke 
van zulke werklieden kunnen uit alle overige 
werklieden, als in het eerste lid bedoeld, die 
bij de inrichting of den tak van dienst werk
zaam zijn, personen tot het verriehten van 
waakdienst worden aangewezen. 

93. Wanneer het verriehten van waak-
dienst het genieten van eene nachtrust van 
ten minste aeht uur onmogelijk maakt en een 
werkman dien waakdienst in zekP.r tijdvak 
elken naeht verricht, moet hij gedurende dat 
tijdvak vrij zijn van zijn gewonen arbeid. 

94. De werkman, die gedurende een nacht 
waakdienst heeft verricht en dientengevolge 
niet eene naehtrust van ten minste aeht uur 
heeft kunnen genieten, mag in zijn onmiddellijk 
daarop volgenden arbeidstijd arbeid verriehten, 
onder voorwaarde, dat ten minste vier etmalen 
verloopen zijn sedert den vorigen nacht, 
waarin hij waakdienst deed, dat de arbeid 
niet van dien aard zij, dat de veiligheid van 
hem of van anderen daardoor in gevaar kan 
worden gebraeht en dat hem den volg~nden 
nacht geen waakdienst wordt opgedragen. 

95 . Des Zondags mag geen arbeid worden 
verrieht, voor zoover het belang van den dienst 
arbeid op dien dag niet onvermijdelijk maakt. 
Als Zondag wordt aangemerkt het tijdvak, 
aangegeven in het tweeden lid van artikel 60. 

96. Bij elke regeling van den arbeid moet 
rekening worden gehouden met het beginsel, 
dat een werkman, wiens arbeid op Zondag 
niet kan worden gemist, op dien dag voor 
zooveel mogelijk gelegenheid behoort te hebben 
zijne kerk te bezoeken. 

97. Indien arbeid op Zondag niet kan wor
den gemist, moet voor zooveel mogelijk worden 
zorg gedragen, dat een werkinan niet op twee 
aehtereenvolgende Zondagen arbeid verricht. 

98. Onverminderd het bepaalde in het vorige 
artikel moet arbeid op Zondag voor zooveel mo
gelijk worden opgedritgen aan voor dien arbeid 
gesehikte werklieden, die zieh voor het ver
richten van dien arbeid beschikbaar stellen. 

99. Een werkman, die zich op Zondag tot 
het verriehten van arbeid beschikbaar moet 
houden, wordt geaeht den tijd, gedurende 
welken hij zich beschikbaar houdt, a,rbeid 
te verrichten. 

ROOFDSTUK VI. 
VA."< DE ONDERSTEUNING BIJ ZIEKTE EN ONGE· 

of de leerling, die tengevolge van eene ziekte 
of een ongeval, in verband met de uitoefening 
van zijn dienst ontstaan, verhinderd is zijn 
arbeid te verrichten, ontvangt gedurende die 
verhindering eene uitkeering gelijk a.an het 
hem toegekende tijdloon. 

2. Indien een werkman, als in het eerste 
lid bedoeld, na verloop van een jaar sedert het 
tijdstip, waarop de verhindering is ontstaan, 
nog niet in staat is om zijn arbeid te verrichten, 
dan wordt een geneeskundig onderzoek inge
steld ter beantwoording van de vraag, of herstel 
al dan niet is ui tgesloten. V 66r afloop van dien 
termijn kan zulk een onderzoek worden inge
steld, indien gegronde verwachting bestaat, 
dat herstel is uitgesloten. 

3. Blijkt bij geneeskundig onderzoek, dat 
herstel niet is uitgesloten, dan wordt de uit
keering voortgezet 'en het onderzoek, telkens 
wanneer zulks gewenseht wordt geaeht, her
haald . 

4. In het andere geval blijft de werkman 
gedurende den verderen duur der verhindering 
om zijn arbeid te verrichten in het _genot van 
eene uitkeering, welke tot op den dag van ingang 
van zijn ontslag gelijkis aan hethem toegekende 
tijdloon en daarna 70 pet. van dat loon bedraagt. 

5. Op de kraehtens dit artikel toegekende 
uitkeeringen worden gekort: 

pensioen, dat den werkman ten laste van 
het Rijk na bet ontstaan van de verhindering 
om zijn arbeid · te verriehten is toegekend ; 

uitkeeringen, welke hij kraehtens de Onge
vallenwet 1901 ontvangt; 

loon, dat hij in dienst van het Rijk ontvangt. 
101. I. Een werkman, als in het vorige 

artikeJ bedoeld, die tengevolge van eene ziekte 
of een ongeval, niet in verband met de uitoefe
ning van zijn dienst ontstaan, verhinderd is 
zijn arbeid te verrichten, ontvangt eene uitkee
ring, welke gedurende de eerste zes maanden 
na het ontstaan van de verhindering gelijk is 
aan het hem toegekende tijdloon en gedurende 
de tweede zes maanden aan 70 pet. vandat]oon. 

2. Echter kan door den Minister voor alle 
of sommige werklieden worden bepaald, dat 
de uitkeering gedurende de eerste zes maanden 
na het ontstaan van de verhindering 85 pet. 
van het tijdloon bedraagt, mits voor die 
werklieden eene regeling geldt, kraehtens welke 
hun van Rijkswege eene voldoende tegemoet
koming wordt toegekend in de premie, welke 

VALLEN. aan ondersteuningsfondsen moet worden be-
§ 1. Van de uitkeering bij verhindering om te taald, ten einde zich gedurende dien termijn 

werken wegens ziekte en ongevall,,.n. eene uitkeering van 15 pet. van het loon te 
100. l. De Rijkswerkman, het jongmaatje I verzekeren. 
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3. H et tweede lid van het ,orige artikel 
is van toepassing. 

4. Blijkt bij geneeskundig onderzoek, dat 
herstel niet is uitgesloten, dan wordt de uit
keering voortgezet, doch na een jaar sedert 
het ontstaan van de verhindering tot een 
bedrag gelijk aan de helft van het tijdloon en 
gedurende geen langeren tijd dan zes maanden. 
H et geneeskundig onderzoek wordt herhaald, 
telkens wanneer zulks noodig wordt geacht. 

6. Op grond van een geneeskundig onder
zoek. waaruit blijkt, dat herstel is uitgesloten, 
kan de werkman binnen een jaar na het ont
staan van de verhindering niet warden ontsla
gen, tenzij hij aanspraak heeft op pensioen ten 
laste van het Rijk. 

6. Op de uitkeering wordt gekort het loon, 
dat de werkman in dienst van het Rijk ont
vangt, zoomede uitkeeringen, welke hij krach
tens de On~evallenwet 1901 9ntvangt. 

102. 1. Een tijdelijk Rijkswerkman of 
een tijdelijk jongmaatje, die tengevolge van 
eene ziekte of een ongeval, in verband met de 
uitoefening van zijn dienst ontstaan, verhin
derd is zijn a rbeid te verrichten, ontvangt 
wanneer hij te dier zake geen aanspraak op 
eene uitkeering krachtens de Ongevallenwet 
1901 heeft, eene uitkeering tot zoodanig bedrag 
en tot zoodanig tijdstip, als hem krachtens 
die wet zou toekomen, indien hij daaraan 
recht op uitkeering kon ontleenen. Op deze 
uitkeering wordt evenwel het pensioen, dat 
hem na het ontstaan van de verhindering 
ten laste van het Rijk is toegekend, gekort. 

2. Indien de ziekte of het ongeval geen 
verband houdt met de uitoefening van den 
dienst, dan ontvangt een werkman, als in het 
eerste lid bedoeld, gedurende de verhindering 
eene uitkeering gelijk aan 70 pet. van zijn 
tijdloon, doch niet langer dan tot den dag, 
waarop hij - ook indien hij niet verhinderd 
ware geweest om zijn arbeid te verrichten · -
's Rijks dienst zou hebben verlaten en nimmer 
over een langeren termijn dan van drie maanden. 
Ware hij zonder verhindering korter dan acht 
J.agen in 's Rijks dienst gebleven, dan wordt 
hem niettemin de u tkeering toegekend tot op 
den achtsten dag na het ontstaan der verhin
dering, of, bij een vroeger einde van de ver
hindering, tot den dag, waarop deze op
houdt . 

103. 1. De uitkeeringen, bedoeld in de 
artikelen 100, 101 en 102 gaan in : 

a . op den dag na dien, waarop de verhinde
ring is ingetred"n, indien de werkman naar het 
oordeel van den behandelenden genees1..-undige 

tengevolge van een ongeval verhinderd is zijn 
arbeid te verrichten ; 

b. op den dag na dien, waarop de werkman 
voor het eerst heeft verzuimd, indien de 
werkman verhinderd is zijn arbeid te verrichten 

. tengevolge van eene ziekte, vermeld op een 
door Ons vastgestelde lijst, van eene ziekte, 
waa-rbij zich door Ons aangewezen verschijn
selen voordoen, of van eene ziekte, in verband 
met de uitoefening van den dienst ontstaan: 

c. in alle andere gevallen op den tweeden 
dag na dien, waarop de werkman voor het 
eerst heeft verzuimd, 

2. In de gevallen, in het eerste lid onder 
a en b genoemd, wordt geen korting toegepast 
op het loon ter zake van verztiim op den dag, 
waarop de verhindering om arbeid te verrichten 
is ingetreden of waarop de werkman voor het 
eerst heeft verzuimd. 

104. 1. Indien de verhindering om arbeid 
te verrichten ontstaat, nadat aan een werk
man ontslag is verleend, doch v66r dat het 
ontsfo.g is ingegaan, dan warden, wanneer 

de verhindering een gevolg is van eene ziekte 
of een ongeval, in verband met de uitoefening 
van zijn dienst ontstaan. de uitkeeringen, in 
de voorafgaande artikelen van deze paragraaf 
bedoeld, tot geen geringer bedrag en over 
geen korteren tijd toegekend, dan in die arti
kelen is bepaald. 

2. Is de verhindering veroorzaakt door eene 
ziekte of een ongeval, niet in verband met de 
uitoefening van den dienst ontstaan, dan 
eindigt de uitkeering op den dag, waarop het 
ontslag ingaat. Zijn echter op dien dag nog 
geen acht dagen verloopen, sedert de verhin
dering intrad, dan wordt de uitkeering voort
gezet tot op den ·achtsten dag na het ontstaan 
van de verhindering of, bij een vroeger einde 
van de verhindering, tot den dag, waarop deze 
ophoudt. 

105 . 1. Uitkeering -wordt mede genoten 
over de dagen, genoemd in artikel 61, echter 
over den Zondag slechts dan, wanneer den 
werkman weekloon is toegekend, waarin 
geacht wordt het loon voor zijne diensten op 
Zondag te zijn begrepen. 

2 . . De uitkeering, welke een -tijdelijk Rijks
werkman of een tijdelijk jongmaatje op grond 
van de Ongevallenwet 1901 of van het eerste 
lid van artikel 102 ontvangt, wordt aangevuld 
met die over de dagen, waarop hij we! krachtens 
het eerste lid, maar niet krachtens die wet of 
artikel 102 van dit besluit aanspraak heeft . 

3. Zoolang het aan een leerling toegekende 
tijdloon niet meer dan een gulden per dag be-
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draagt, wordt bij de berekening van de l}jt- I c. de werkman zich schuldig maakt aan 
keering zijn tijdloon geacht het dubbele te j drankmisbruik of wangedrag. • 
bedragen van zijn loon in geld, doch niet meer 110 . l. Indien een werkman, die door 
dau een gulden per dag. ziekte of door ·eeu· ongeval verhinderd is zijn 

4. Bij de berekening van de uitkeering arbeid te verrichten, bezwaar heeft tegen de 
aan een werkman, aan wien van wege het Rijk voorsohriften, welke een door het hoofd aan
eene woning, brandstoffen, licht of voeding gewezen geneeskundige in het belang van eene 
worden verstrekt, en wiens tijdloon uit dien goede behandeling of genezing noodzakelijk 
hoofde lager is gesteld dan wordt aangegeven acht, of tegen het verrichten van arbcid, hem 
door het minimum-loon of de in artikel 29 door of namens het hoofd na overleg met zulk 
bedoelde regeling, vastgesteld voor de groep een geneeskundige opgedragen, dan geLtst het 
werklieden, waartoe hij behoort, wordt dat hoofd een nieuw onderzoek door andere ge
tijdloon vermeerderd met de geschatte waarde neeskundigen. 
van de verstrekkingen te zijnen behoeve, tenzij 2. De werkman kan binnen een door het 
de bedoelde verstrekkingen niet worden on- hoofd bepaalden termijn aan dezen den naam 
derbroken. van een geneeskundige opgeven, die alsdan 

106. Voor de toepassing van de artikelen 100, met de overige geneeskundigen wordt aangewe-
101 en 102 wordt ten aanzien van den werk- zen. Maakt de werkman van deze bevoegclheid 
man, die na eene ziekte of een ongeval den geen gebruik of weigert de door den werkman 
arbeid heeft hervat en binnen dertig dagen gewenschte geneeskundige aan het onderzoek 
daarna teng_evolge . van dezelfde ziekte of dee! te nemen, dan wijst het hoofd zoo mogelijk 
hetzelfde ongeval wederom verhinderd wordt in overleg met den werkman een anderen 
zijn arbeid te verrichten, de tweede verhinde- geneeskundige aan. 
ring als eene voortzetting van de eerste aangl'- 3. Verklaren de geneeskundigen of de 
merkt. meerderheid hunner de bezwaren van den 

107. Onverminderd het bepaalde in het werkman ongegrond en blijft deze weigeren do 
tweede en derde lid van artikel 100 en in het voorschriften op te volgen of den arbeid te 
vierde lid van artikel 101, is het hoofd bevoegd, verrichten, waartegen hij bezwaar had, dan 
telkens wanneer hij zulks noodig acht, een vervalt zijne aanspraak op verdere uitkeering 
werkman, die tengevolge van ziekte of van met ingang van den dag van de uitspraak 
een ongeval verzuimt, door een door het der geneeskundigen. 
hoofd aangewezen geneeskundige te doen 111 In bijzondere gevallen kan de Minister 
onderzoeken ter beantwoording van de vraag, op voorstel van het hoofd gelasten, dat met 
of de verhindering om arbeid te verrichten afwijking van het bepaalde in de artikelen 108, 
al dan niet bestaat, dan we! wat in het be- onder b, of 109 de uitkeering geheel of gedeelte
lang van eene goede behandeling of genezing lijk aan anderen .dan aan den werkman zal 
noodig is. worden uitbetaald. 

108. Geene uitkeering wordt genoten, indien 112. Met verhindering om arbeid te ver-
blijkt: richten wegens ziekte wor<it voor de toepassing 

a. dat de werkman de ziekte of het ongeval, van de voorafgaande artikelen dezer para
tengevolge waarvan hij verhinderd is zijn graaf ten aanzien van vrouwelijke werklieden 
arbeid te verrichten, met opzet heeft veroor- gelijkgesteld verhindering wegens zwanger-
zaakt; schap of bevalling. 

b. dat de ziekte of het ongeval het gevolg 
is van drankmisdruik of wangedrag van den 
werkman. 

109. De aanspraak op uitkeering vervalt 
tijdens de verh ndering om arbeid te verrichten 
met ingang van den dag, waarop : 

a. de werkman weigert zich te onderwerpen 
aan een geneeskundig onderzoek, als bedoeld 
in een der artikelen 100, 101, 107 en 110, of, 
na voor zulk een onderzoek te zijn opgeroepen, 
zonder geldige reden niet verschijnt ; 

b. de werkman zonder toestemming van het 
hoofd loonarbeid verricht voor derden : 

2. Van de tegernoetkoming in de kosten van 
genees- en heelkundige behandeling. 

113. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
van de genees- en heelkundige behandeling 
van Rijkswerklieden, jongmaatjes en leer
lingen, zoomede van tijdelijke Rijkswerk
lieden en tijdelijke jongmaatjes, die voor ten . 
rninste twee achtereenvolgende weken in 
dienst zijn genomen of gedurende zoodanig 
tijdvak of !anger in dienst blijven, wordt 
van Rijkswege terugbetaald de premie, te 
hunnen behoeve gestort in een ziekenfonds, 
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waarvan de reglementen door het hoofd zijn 
goedgekeurd. Echter komt, voor zoover krach
tens artikel 101, tweede lid, niet anders is 
bepaald, niet voor terugbetaling in aanmerking 
het deel der premie, dat strekt voor ander 
doel dan verzekering van genees- en heelkunclige 
behandeling bij ziekte en bij ongevallen, ter 
zake waarvan de werklieden geen aanspraak 
op eene schadeloosstelling kracht!)ns de On
gevallenwet 1901 kunnen doen gelden. 

2. De terugbetaling geschiedt op vertoon 
van het ontvangstbewijs van de premie. 

3. Voor de toepassing van clit artikel en 
de volgende artikelen dezer paragraaf wordt 
onder genees- en heelkunclige behandeling 
mede begrepen de verstrekking van genees-, 
heel- en verbandmiddelen. 

114. 1. Het bepaalde in het vorige 
art1kel is niet van toepassing ten aanzien van 
werklieden, in wier genees- en heelkunclige 
behandeling, met inachtneming van de voor
schriften van het tweede lid, van Rijkswege 
rechtstreeks en kosteloos wordt voorzien. 

2. De rechtstreeksche voorziening van 
Rijkswege omvat mede de verstrekking van 
genees-, heel- en verbandmiddelen en - waar 
nooclig - de verpleging in eene ziekeninrich
ting. Zij behoeft zich echter niet uit te 
strekken tot de gevallen, waarin krachtens 
de Ongevallenwet 1901 genees- en heelkunclige 
behandeling of vergoecling daarvoor wordt 
verleend en evenmin tot de gevallen, bedoeld 
in artikel 108 ; de geneeskunclige behandeling 
kan worden gestaakt op het tijdstip, waarop 
krachtens de artikelen 109 en llO de daar 
bedoelde uitkeering ophoudt. 

115. Aan werklieden, als in artikel 113 
bedoeld, voor wie het lidmaatschap van een 
door het hoofd goedgekeurd fonds niet open
staat, en in wier genees- en heelkunclige be
handeling ook niet op de wijze, als in artikel 114 
bedoeld, van Rijkswege wordt voorzien, wordt 
bij de laatste uitbetaling van hun loon in een 
kalenderjaar als afkoopsom voor de tegemoet
koming in de kosten van genees- en heelkunclige 
behandeling een door den M;nister naar gelang 
van de plaatselijke omstandigheden bepaald 
bedrag uitbetaald, dat niet hooger is dan vijf 
en twintig gulden en niet minder dan vijftien 
gulden 's jaars. Inclien een werkman niet 
gedurende het volle kalenderjaar in clienst 
is geweest, wordt hem uitgekeerd een deel 
van het vastgestelde bed.rag, in verhoucling 
tot het deel ·van het jaar, gedurende hetwelk 
hij in dienst was. · 

116. De aanspraak van een werkman op 

genees- en heelkunclige behandeling of op 
tegemoetkoming in de kosten daarvan vervalt, 
inclien hij zijne woonplaats vestigt buiten een 
door den :Minister aangewezen kring. 

117. 1. Inclien genees- en heelkundige 
behandeling van een werkman, al of niet 
tijdelijk in 's Rijks clienst, nooclig is ten gevolge 
van eene ziekte of een ongeval, in verband 
met de uitoefening van zijn clienst ontstaan, 
wordt, wanneer hij geen aanspraak heeft op 
schadeloosstelling krachtens de Ongevallen
wet 1901, hetzij rechtstreeks en kosteloos van 
Rijkswege, hetzij op kosten van het Rijk 
voorzien in clie behandeling, voor zoover 
daarin niet reeds ingevolge het bepaalde in 
de vorige artikelen van deze paragraaf wordt 
voorzien. 

2. Eene afkoopsom, krachtens artikel 115 
°toegekend, wordt geacht niet te strekken 
tot tegemoetkoming in de kosten van genees
en heelkunclige behandeling in gevallen, als 
in het eerste lid bedoeld. 

118. 1. Rijkswerklieden, jongmaatjes en 
leerlingen, die aan tuberculose lijden, worden, 
inclien na geneeskunclig onderzoek blijkt, dat 
opneming in eene inrichting hier te lande 
tot verpleging van .lijders aan die ziekte ge
noegzaam uitzicht op herstel geeft, op kosten 
van het Rijk in zoodanige inrichting opgenomen, 
totdat herstel is ingetreden of zich verschijn
selen voordoen, waaruit blijkt, dat verdere 
verpleging aldaar van geen nut meer is. 

2. De verpleegde, clie weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, verliest zijn recht op 
verpleging zoowel als op uitkeeringen, als 
bedoeld in de artikelen 100 en 101. 

119. Vrouwelijke werklieden kunnen aan de 
bepalingen van deze paragraaf geen aanspraak 
ontleenen op tegemoetkoming in de kosten 
van - of op voorziening van Rijkswege in 
verloskunclige behandeling. 

HOOFDSTUK VII. 
VAN BET VERLOF. 

120. Verlof en toestemming tot afwezigheid 
(permissie) worden verleend door of namens 
het hoofd. 

121. Aan de werklieden wordt voor den 
tijd, gedurende welken zij van hun werk af
wezig zijn geweest, een evenreclig dee! van 
hun loon ingehouden ; clit geschiedt niet, 
indien zij verlof hebben gekregen of we! per
missie, waarvoor uitdrukkelijk behoud van 
loon is ,astgesteld. 

122. 1. De werklieden, die ten minste 
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zes maanden achtereen in 's Rijks dienst 
werkzaam zijn geweest, hebben recht op verlof 
en wel: 

a . in het kalenderjaar, waarin het einde 
valt van den in den aanhef bedoelden termijn 
van zes maanden, op een dag voor elke voile 
maand, die in dat kalenderjaar nog overblijft 
na bedoeld einde, doch op niet meer dan acht 
dagen; 

b. in de volgende kalenderjaren op acht 
dagen. 

2. De werklieden, die langer dan 15, res· 
pe'?tievelijk 25 jaren achtereen in 's Rijks 
d1enst werkzaam zijn geweest, hebben recht 
op tien respectievelijk twaalf dagen verlof 
per jaar ; te dezen opzichte wordt de tijd, 
verloopen tusschen een ingevolge artikel 16, 
onder b, verleend ontslag en de aanstelling 
op grond van artikel 20, mede als diensttijd 
aangemerkt. 

3. Door den Minister kan aan categorieen 
van werklieden, wier werkzaamheden van 
dien aard zijn, dat het gewenscht is hun langer 
verlof te verleenen, dan het eerste of het tweede 
lid aangeeft, recht op zoodanig !anger verlof 
worden toegekend. 

4. Verlof moet in den regel ten minste 
4 dagen tevoren schriftelijk worden aangevraagd 
en wordt voor korter tijd dan een halven dag 
niet verleend. 

5. Op tijdig ingediende aanvragen om 
verlof, waarop een werkman recht heeft, kan 
afwijzend worden beschikt, wanneer naar het 
oordeel van het hoofd of van dengene, die 
hem ter zake vervangt, de belangen van den 
dienst, mede in verband met verloven, welke 
aan anderen mochten zijn gegeven, niet toe
laten het verlof op den aangevraagden tijd te 
verleenen. 

6. Wanneer verlof is . verleend, dat zich 
ui tstrekt over een vrijen dag of over een dag, 
waarop de werkman, indien geen verlof was 
verleend, zich ter beschikking had moeten 
houden, wordt die dag bij het berekenen van 
het aantal verlofdagen niet medegerekend. 
• 7. Verleend verlof kan worden ingetrok
ken, wanneer dringende redenen in het belang 
van den· dienst zulks noodzakelijk maken. 
In zoodanig geval komt een dag, waarop de 
werkman dientengevolge slechts gedeeltelijk 
verlof genoot, niet in aanmerking bij het 
berekenen van het aantal verlofd,agen. 

8. Voor den duur der afwezigheid met 
ve.rlof, als in dit artikel bedoeld, wordt den 
werkman zijn gewone tijdloon toegekend. 

123. Indien een verlof, hetwelk in· den loop 

van de !aatste 4 maanden van een kalender
jaar was aangevraagd, niet of niet ten voile 
werd genoten, omdat de belan_gen van den 
dienst zich tegeri het toestaan daarvan, op 
den aangevraagden tijd, verzetten, kan dit 
alsnog in de eerste 4 maanden van het v·oJgende 
kalenderjaar worden genoten, zonder dat het 
medetelt bij het berekenen van het aantal 
in dat jaar te verleenen verlofdagen. 

124. l. Permissie met behoud van loon 
wordt verleend, indien de werkman ten genoege 
van het hoofd of dengene, die hem ter zake 
vervangt, aantoont, dat er voor hem noodzake
lijkheid bestaat of bestond, om een bepaalden 
tijd van zijn werk afwezig te zijn. 

2. Noodzakelijkheid voor afwezigheid, als 
in het eerste lid bedoeld, wordt steeds geacht 
te bestaan: 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in den vrijen tijd kan geschieden; 

b. voor het voldoeii aan eene wettelijke 
verplichting, tenzij deze is .ontstaan door 
schuld of nalatigheid van den werkman en 
voor zooveel het niet in den vrijen tijd kan -
geschieden ; 

c. bij ondertrouw of huwelijk van den werk
man en bij huwelijk van een zijner kinderen ; 

d. bij bevalling van de echtgenoote ; 
e. bij hoogst ernstige ziekte van echtgenoot(e), 

ouders of kinderen ; 
/. gedurende 4 dagen na den dag van over

lijden van de(n) echtgenoot(e); 
g. bij overlijden en ter bijwoning van de 

begrafenis van ouders of kinderen, aanbehuwd-, 
stief- of pleegkinderen ; _ 

h. ter bijwoning van de begrafenis van 
broeders of zusters, aanbehuwd-, stief- of 
pleegouders. 

3. Behoudens in dringende gevallen moet 
permissie ten minste 24 uren tevoren worden 
aangevraagd bij den in het eerste lid bedoelden 
chef ; bijaldien de werkman, die zoodanige 
permissie niet vooraf heeft gevraagd, ten ge
noege van genoemden chef aantoont, dat· hij 
daartoe geen gelegenheid heeft gehad en zijne 
afwezigheid noodzakelijk is geweest, wordt 
zijne afwezigheid beschouwd als permissie 
met behoud van loon. 

4. Voor den duur der permissie, met 
behoud van loon, a!s in <lit artikel. bedoeld, 
wordt den werkman zijn gewone tijdloon 
toegekend. 

5 Werklieden , die in werkelijken mili
tairen dienst zijn en niet op grond van het 
bepaalcle in a.rtikel 16 oncler b moeten worden 
ontslagen, worden met afwijking van het 
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bepaalde in het eerste lid en in het tweede j HOOFDSTUK IX. 
lid, onder b, beschouwd afwezig te zijn met VANDESTRAFl!'ENENDESCHADEVERGOEDINGEN. 

pcrrnissie, doch zonder behoud van loon. 
Het bepo.alde in het derde lid is op hen niet 
van toepassing. Zij geven den in het eerste 
lid bedoelden chef zooveel mogelijk ten minste 
veertien dagen te voren kennis van h<>t tijdstip, 
waarop zij in werkelijken dienst moeten 
komen. 

HOOFDSTUK VIII. 

VAN DE MAATREGELEN VAN ORDE, 

125. 1. Het hoofd "n • de door dezen 
aangewezen personen zijn bevoegd om een 
werkman van het werk te verwijderen. 

2. Wanneer een werkman wegens een fe1t, 
ter zake waarvan hij is verwijderd, wordt 
gestraft, dan wordt hem geen loon uitbetaald 
over den tijd, gedurende welken hij is verwijderd. 

126. 1. Een werkman, die verdacht wordt 
van een zoodanig ernstig vergrijp, dat dit met 
ontslag kan worden gestraft, kan onmiddellijk 
voorloopig worden geschorst. Over net tijdvak 
dezer schorsing wordt het loon ingehouden, 
tenzij het hoofd in bijzondere gevallen anders 
beslist. 

2. De in het eerste lid bedoelde voorloopige 
schorsing eindigt, tenzij zij reeds vroeger werd 
opgeheven: 

a. op den dag, waarop de straf van ontslag 
wordt opgelegd en, indien eene andere straf 
wordt toegepast, op den dag, volgende op dien, 
waarop de straf wordt medegedeeld ; 

b. na verloop van 14 dagen, tenzij geen disci
plinaire straf wordt opgelegd op grond, dat 
eene strafvervolging aanhangig is ter zake 
van het feit, betwelk tot de schorsing heeft 
geleid. 

3. De in het vorige lid onder b vermelde 
termijn kan door het hoofd in bijzondere ge
vallen worden verlengd. 

4. De straf van ontslag brengt van rechts
wege mede schorsing van den gestrafte. Over 
het tijdvak dezer scborsing wordt geen loon 
uitbetaald. 

6. De in het vierde lid bedoelde schorsing 
eindigt, tenzij zij reeds vroeger werd opgeheven, 

a. door bet onherroepelijk worden der 
straf van ontslag ; 

b. door vernietiging der straf van ontslag. 
6. Het loon, hetwelk over het tijdvak van 

schorsing ingevolge het bepaalde in dit artikel 
werd ingehouden, wordt aan den werkman 
uitbetaald, tenzij de straf ,an ontslag is opge
legd en deze onherroepelijk is geworden. 

127. 1. Door bet boofd kunnen de werk
lieden wegens plichtsverzuim disciplinair wor
den gestraft. 

2. Plicbtsverzwm omvat overtreding van 
eenig gebod of verbod, zoomede bet doen of 
het nalaten van iets, betwelk een goed werkman 
in gelijke omstandigheden beboort na te laten 
of te doen. 

128. 1. De straffen kunnen bestaan in: 
a. mondelinge berisping ; 
b. schriftelijke berisping; 
c. inhouding van een of meer verlofdagen ; 
d. extra-dienst zonder belooning ; deze 

kan, per dag,· niet meer bedragen dan een uur ; 
e. geldboete ; 
/. gebeele of gedeeltelijke inhouding van 

uitkeeringen, als bedoeld in de artikelen 100, 
101 en 102, docb alleen bij overtreding van 
voorscbriften, welke moeten worden nageleefd 
door werklieden, die door eene ziekte of een 
ongeval verhinderd zijn hun arbeid te ver
ricbten; 

g. uitstel van periodieke. loonsverhooging-; 
h. terugstelling in loon ; 
i. terugstelling in loon en in rang ; 
j. ontslag uit den dienst. 
2. De beta-aide geldboeten worden aange

wend voor een liefdadig doe!, zooveel mogelijk 
ten bate van de werklieden, werkzaam bij de 
inrichting of den tak van clienst, waar de 
boeten geheven zijn. 

129. 1. De werkman, die te laat komt, 
wordt tot zijn werk toegelaten, zoodra hij zich 
aanmeldt; hij ontvangt over den door hem 
verzuimden tijd geen loon, met clien ver
stande, dat die tijd naar boven wordt afgerond 
tot een half uur. Ligt tusschen bet tijdstip 
van aanmelding en den aanvang van een rust
tijd van een half uur· of !anger minder dan een 
uur, dan wordt in geen geval loon uitbetaald 
over den tijd, verloopende tusscben het tijdstip 
van aanmelding en het einde van den rusttijd. 

2. De werkman, die te laat kom t, kan boven
dien voor dit plichtsverzuim worden gestraft . 

130. Aan een werkman kan geen straf 
worden opgelegd, alvorens hij in de gel.egenheid 
is gesteld zich schriftelijk of mondeling te 
verantwoorden. 

131. 1. Van bet opleggen van eene straf, 
waarvan op grond van artikel 136 beroep 
openstaat, wordt den gestrafte onmiddellijk 
kennis gegeven bij een door of namens het hoofd 
onderteekend en gedagteekend briefje, waarin 
mede het feit wordt vermeld, waarvoor de 
straf is opgelegd. 
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2. De gestrafte is verplicht, voor de out• I het indienen bij den secretaris van de Com
vangst van de kenrusgeving een door hem missie van b ?roep van eene door den appellant 
onderteekend en gedagteekend ontvangbewijs 
af te geven. 

132. 1. Door het hoofd kunnen de werk
lieden worden verplicht tot geheele of ge
deeltelijke vergoeding van de schade, ';Velke 
is veroorzaakt door de beschadiging. de on
bruikbaarheid, het verlies of de waardever
mindering van voorw_erpen, voor zoover een 
oi antler aan hen is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt bepaald door het hoofd, nadat de werk
man in de gelegenheid is gesteld zich schrifte
lijk of mondeling te verantwoorden. 

133. l. Van het besluit tot het opleggen 
van eene schadevergoeding, waarvan op grond 
van artikel 136 beroep openstaat, wordt den 
betrokken werkman onmiddellijk ken.ms ge
geven bij een door of namens het hoofd onder
teekend en gedagteekend briefje, waarin mede 
de veroorzaakte schade wordt omschreven. 

2. Het tweede lid van artikel 131 is van 
toepassing. 

134. Opgelegde boeten en schadevergoe
dingen worden op het loon ingehouden. 

136. Door de zorg van het hoofd wordt 
een register bijgehouden, waarin alle besluiten 
tot het opleggen van straffen of schadever
goedingen aan de werklieden, bij de inrichting 
of den tak van dienst werkzaam, worden aan
geteekend. 

HOOFDSTUK X. . 

VAN HET BEROEP TEGEN OPGELEGDE STRAFFEN 

EN SCHADEVERGOEDINGEN. 

136. 1. De werkman is bevoegd bij de 
Commissie van beroep, bedoeld bij artikel 138, 
beroep in te stellen van de beslissing van het 
hoofd, waarbij hem eene straf is opgelegd, als 
genoemd onder c--j van artikel 128, of waarbij 
hem ingevolge het bepaalde bij artikel 132 
eene schadevergoeding is opgelegd. 

2. Beroep staat echter niet open tegen : 
a. straffen van inhouding van niet meer 

dan twee verlofdagen ; 
b. straffen van extra-dienst zonder be

looning van niet meer dan twee uur; 
c. straffen van geldboete van niet meer 

dan Mn dag loon ; . 
d. straffen van inhouding van uitkeeringen, 

a.ls bedoeld in de artikelen 100, 101 en 102, 
over niet meer dan een dag : 

e. besluiten, waarbij den werkman eene 
schadevergoeding is opgelegd van niet meer 
dan een dag loon. 

137. 1. Bet beroep wordt ingesteld door 

onderteekende en gedagteekende verklaring, 
inhoudende, dat hij zich over de hem opgelegde 
straf of schadevergoeding bezwaard gevoelt. 

2. Deze verklaring moet worden ingediend 
binnen 6 dagen na het oplegg~n van de stra.f 
of de schadevergoeding. Indien de laatste 
dag van den termijn valt op een Zou- of feest
dag, wordt deze met een dag verlengd. 

3. Indien beroep is ingesteld, deelt de 
secretaris der Commissie van beroep dit binnen 
tweemaal vier en twintig uur schriftelijk mede 
aan den voorzitter en de leden der Commiss1e 
en aan het boofd, dat de straf of de schadever
goeding oplegde. 

4. Eene straf wordt niet ten uitvoer gelegd 
en het bedrag van eene boete of eene schade
vergoeding niet van het loon iugehoudeu, 
zoolang beroep openstaat of de zaak in beroep 
aanhangig is. 

138. 1. Voor elke inrichting en elkeu tak 
van dienst, waarbij werklieden in 's Rijks 
dienst werkzaam zijn, wordt eene Commissie 
van beroep aangewezeu. De werkkring van 
eeue Commissie kan zich uitstrekkeu over een 
of meer inrichtiugen of takkeu van dienst. 
De inrichtingen of takken van dienst, waar
over de werkkring van elke Commissie zich 
uitstrekt, worden door de betrokken Ministers 
bepaald. 

2. Elke Commissie bestaat uit vijf leden 
en een secretaris. 

3. Vier leden worden door den Minister 
of de betrokken Ministers benoemd uit de per
sonen, werkzaam bij de inrichtingen of takken 
van dienst, waarover de werkkring der Com
missie zich uitstrekt en we! twee leden uit eene 
voordracht van vier personen, opgemaakt door 
de hoofden, en twee nit eene voordracht van 
vier personen, opgemaakt door de Rijkswerk
lieden, bij die inrichtingen of takken van dienst 
werkzaam. 

4. Het vijfde lid, tevens voorzitter der 
Commissie, wordt mits met algemeene stem
men aangewezen door de vier andere leden en 
- indien deze niet tot overeenstemming kun
nen geraken - door den Directeur-Generaal 
van den arbeid. 

5. De secretaris wordt door den voorzitter 
aangewezen. 

6. Op gelijke wijze, als in het derde, vierde 
en vijfde lid bepaald, worden vier plaatsver~ 
vangende leden benoemd en een plaatsver
vangend lid-voorzitter en een plaatsvervaugeud 
secretaris aangewezen. 

7. Door den Minister of de betrokken 
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Ministers wordt bepaald de wijze, waarop de I plicht aan eene oproeping van de Commissie 
verkiezing tot het opmaken der voordrachten van beroep gevolg te geven en desgevraagd 
van de leden en hunne plaatsvervangers zal alle verlangde inlichtingen naar waarheid en 
geschieden. lndien door de hoofden of door zonder voorbehoud te verstrekken. 
de werklieden binnen den daarvoor gestelden 4. De Commissie van beroep beslnit in 
termijn geen voordracht is ingediend, zal door hoogste instantie of de straf of de schadever
den Minister of de betrokken Ministers bniten goeding, welke den appellant is opgelegd, zal 
zoodanige voordracht tot de benoeming worden worden gehandhaafd, dan wel gewijzigd, ver
overgegaan. hoogd, verminderd of geheel opgeheven ; zij 

139. 1. De leden en de plaatsvervangende beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen 
leden _eener Commissie van beroep zoomede in voltallige vergadering. Geen der leden ont
de secretaris en zijn plaatsvervanger hebben, houdt zich van deelneming aan eenige stem
tenzij zij tusschentijds zijn benoemd, zitting ming. 
voor den tijd van vijf jaar. Zij treden gelijk- 5. De uitspraak wordt met redenen om
tijdig af en zijn onmiddellijk herbenoembaar. kleed en door de leden onderteekend en daarna 
De secretaris en de plaatsvervangende secre- zoo spoedig mogelijk in afschrift toegezonden 
taris kunnen echter v66r afloop van den ge- aan het betrokken hoofd en aan den appellant. 
stelden termijn door den voorzitter worden 6. Ten aanzien van het verhandelde in 
ontslagen. raadkamer is geheimhouding plicht. 

2. Elk der leden en plaatsvervangende 7. lndien hij, die de straf of de schadever-
leden kan tusschentijds worden ontslagen door goeding, waartegen beroep werd in gesteld, 
den Minister of de Ministers, die de in het h eeft opgelegd, lid of plaatsvervangend lid der 
derde lid van het vorige artikel bedoelde leden Commissie is, neemt hij als zoodanig aan de 
benoemden, <loch behalve · op verzoek, niet behandeling van het beroep geen deel. Het
dan op voorstel der Commissie en niet dan op zelfde geldt ten aanzien van den appellant, 
grond van ziekten of gebreken, welke aan de die lid of plaatsvervangend lid der Commissie 
waarneming van zijne functie in den weg staan, mocht zijn. 
of op grond van nalatigheid in de waarneming 8. Door den Minister of de betrokken 
van zijne functie. Ministers wordt een reglement van orde vast-

3. De in het derde lid van het vorige gesteld tot nadere regeling van de werkzaam
a.rtikel bedoelde leden en hunne plaatsver• heden der Commisie van beroep. In <lit regle
vangers houden op deel der Commissie nit te ment wordt tevens het aan den secretaris toe 
maken, zoodra zij ophouden werkzaam te zijn te kennen salaris en de vergoeding, waarop de 
bij eene Rijksinrichting of een tak van 's Rijks plaatsvervangende secretaris aanspraak heeft, 
dienst. geregeld. 

4. In ontstane vacatures wordt zoo spoedig 9. Aan de werklieden-leden wordt over 
mogelijk voorzien. den tijd, gedurende welken zij als leden van 

140. 1. De Commissie van beroep doet de Commissie van beroep in functie zijn, hun 
nitspraak, na den appellant te hebben gehoord, gewone tijdloon toegekend, vermeerderd met 
zoomede het betrokken hoofd - indien deze 25 % . 
<lit verlangt - en de door dezen aan te wijzen 141. De getnigen, zoomede de deskundigen, 
personen : de Commissie van beroep beslist, welke door de Commissie van beroep worden 
welke personen verder zullen worden gehoord. opgeroepen, ontvangen vergoeding van het 
Op een daartoe gedaan verzoek kan den appel- door hen gederfde loon en van reis- en ver
lant word.en toegestaan zich door iemand, blijfkosten, waarvan het bedrag door den 
met hem bij dezelfde inrichting of denzelfden voorzitter wordt vastgesteld, met <lien ver
tak van dienst werkzaam, bij de behandeling stande, dat hierbij rekening wordt gehouden 
zijner zaak voor de Commissie van beroep te met vergoeding, welke eventueel door hen 
laten bijstaan: aan dezen laatste worden de reeds nit anderen hoofde wordt genoten. 
reiskosten vergoed. 142. 1. Wannee~ tegen een appellant eene 
- 2. De Commissie van beroep kan over- strafrervolging wordt ingesteld ter zake van 

legging vorderen van ter zake dienende be- het feit, waaromtrent een onderzoek van de 
scheiden en is bevoegd in pleno of in commissie Commissie van beroep hangende is, is hij ver
een onderzoek in loco in te steHen. plicht daarvan onmiddellijk aan deze Com-

3. Alie personen, behoorende tot het per- missie kennis te geven . 
soneel van de inrichting of den tak van dienst, 2. De Commissie van beroep is bevoegd in 
waarbij de appellant werkzaam is, zijn ver- elk voorkomend geval, waarin zij kennis krijgt 
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van eene strafvervolging tegen een appellant I 
ter zake van het feit, waaromtrent een onder
zoek bij haar aanhangig is, de behandeling 
daarvan te schorsen, totdat bij rechterlijk ge
wijsde in de zaak is beslist. 

HOOFDSTUK XI. 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. 

143. 1. Het hoofd en, bij dieq.s ontstentenis 
of afwezigheid, zijn plaatsvervanger geven 
eenmaal in de week gedurende den werktijd 
en tenminste gedurende een uur gelegenheid 
om hun mondeling mededeelingen of verzoeken 
te doen, welke de werklieden, bij de inrichting 
of den tak van dienst werkzaam, in hun be
lang of in het belang van den dienst gewenscht 
achten. De werklieden kunnen zich daarbij 
door een hunner medewerklieden doen bij
staan. 

2. De tijd, waarop het hoofd of zijn plaats
vervanger ingevolge het eerste lid gelegenheid 
geeft tot het doen van mededeelingen of ver
zoeken, wordt ter kennis gebracht van de 
werklieden. 

3. In den aangewezen tijd kunnen ook 
namens eene werkliedenvereenigmg mede
deelingen of verzoeken worden gedaan. 

144. Aan jongmaatjes wordt van wege de 
inrichting of den tak van dienst, waarbij zij 
werkzaam zijn, herhalingsonderwijs gegeven, 
zoomede onderwijs in teekenen en zoo mogelijk 
in handenarbeid. Zij zijn verplicht dit onder
wijs te volgen, voor zoover zij daarvan niet 
door het hoofd zijn vrijgesteld op grond van 
hun leeftijd of van door hen overgelegde di
ploma's of andere bewijsstukken, waarcit 
blijkt, dat zij voldoende onderwijs hebben 
genoten. 

145. Initen aan leerlingen van wege de 
inrichting of den tak van dienst, waarbij zij 
werkzaam zijn, naast vakopleiding herhalings
onderwijs wordt gegeven, zijn zij onder gelijk 
voorbehoud, als in het vorige artikel ten op
zichte van jongmaatjes gemaakt, verplicht 
dit te volgen. 

146. De tijd, gedurende welken het onder
wijs, in de beide voorafgaande artikelen be
doeld, aan leerlingen en jongmaatjes wordt 
gegeven, ·geldt voor hen als werktijd. Dit 
onderwijs kan worden gegeven gedurende den 
norma)en werktijd, v66r den aanvang of na 
het einde daarvan, mits in de beide laatstge
noemde gevallen hun arbeidsduur op den dag, 
waarop het onderwijs wordt gegeven, met de 
duur daarvan wordt verminderd. 

147. Aan werklieden in 's Rijks dienst 

beneden zeventien jaar, op wie artikel 11 der 
Arbeidswet 1911 niet van toepassing is, wordt 
niettcmin gelegenheid gegeven om na fi uur 
des namiddags de lessen te volgen in inrich
tingen voor godsdienst- of voortgezet onder
wijs, zoomede in die voor herhalings- of vak
onderwijs, voor zoover aan die personen zulk 
onderwijs niet vanwege de inrichting of den 
tak van dienst, waarbij zij werkzaam zijn, 
wordt gegeven. 

148. Aan werklieden in 's Rijks dienst mag 
door of vanwege het hoofd antler dan hun ge
wone werk of antler werk, dan waarvoor zij 
zijn aangenomen, worden opgedragen, mits 
hunne inkomsten dientengevolge niet ver
minderen en hun lichamelijke toestand daar
tegen geen bezwaar oplevert. 

149. Werklieden in 's Rijks dienst zijn ver
plicht alle inlichtingen omtrent zaken en feiten, 
met de uitoefening van hun dienst in verband 
staande, welke hun door of namens het hoofd 
worden gevraagd, naar waarheid en zonder 
voorbehoud te verstrekken. 

150. 1. De werklieden in 's Rijks dienst 
zijn verplicht zich te onderwerpen aan focil
leering. welke door of vanwege het hoofd wordt 
gelast. 

2. Het hoofd neemt maatregelen, ten einde 
onaangename of onbehoorlijke bejegening van 
de werklieden bij fouilleering te voorkomen. 

151. 1. Het is den werklieden in 's Rijks 
•dienst verboden ter zake van diensten, door 
hen in verband met de citoefening van hun 
dienst aan derden bewezen, fooien of gescheu
ken aan te nemen. 

2. Aan werklieden, die bij het inwerking 
t reden van dit besluit in 's Rijks dienst werk
zaam zijn en die regelmatig zeker bedrag aan 
fooien of geschenken, als in het eerste lid be
doeld, ontvangen, wordt voor het gemis daar
van een toeslag op hun loon toegekend, gelijk 
aan het bedrag, dat zij naar schatting aan 
fooien of geschenken derven. 

152. Het is den Rijkswerklieden verboden 
herbergen of dergelijke inrichtingen te houden, 
waar alcoholhoudende drank wordt verkocht 
Zij zijn verplicht er voor zorg te dragen, dat 
ook door leden van hun gezin zulke inrichtingen 
niet worden gehouden. 

153 . Na bekomen machtiging van den 
Minister kan het hoofd aan een Rijkswerkman 
bij zijne inrichting of zijn tak van dienst 
werkzaam: 

a. verbieden voor derden soortgelijke werk
zaamheden te verrichten, als in de inrichting 
of bij den tak van dienst plegen te worden ver
richt; 
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b. verbieden bepaalde ondernemingen of 
handel in bepaalde artikelen te drijven ; 

c. gelasten er voor zorg te dragen, dat door 
leden van zijn gezin geen bepaalde onder
nemingen of handel in bepaalde artikelen 
worden gedreven. 

154. De Minister kan in tijden van oorlog 
of oorlogsgevaar alle of sommige bepaJingen 
van dezen a lgemeenen maatregel van bestuur 
voor bepaalde groepen van werklieden in 
's Rijks dienst buiten werking stellen. 

155. Ten aanzien van werklieden, die bij 
het in werking treden van dit besluit in 's Rijks 
dienst zijn en tot dat tijdstip eene tegemoet
koming genoten in de premie wegens verzeke
ring van genees- en heelkundige behandeling 
aan de leden van hun gezin, kan de Minister 
regelingen vast stellen, waarbij, voor zooveel 
noodig met afwijking van de voorschriften van 
hoofdstuk VI, wordt bepaald, dat zij in het 
genot van die tegemoetkoming blijven, maar 
dat deze geheel of ten deele in mindering komt 
van voordeelen, waarop de werklieden kracb
tens dat hoofdstuk aanspraak hebben. 

156. Dit besluit is niet van toepassing op 
de arbeidsvoorwaarden der werklieden in 
's Rijks dienst, die : 

a. in dienst zijn van het Staatsbedrijf van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, met 
uitzondering van degenen, die werkzaam zijn 

' bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Tele
grafie; 

b. werkzaam zijn bij de Staatsmijnen. 
157. Van het tijdstip, bedoeld in artikel 

101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 af, wordt 
in artikel 88 in plaats van ,,zeventien" ge
lezen ,,achttien" en in plaats van ,,Arbeidswet 
1911" gelezen ,,Arbeidswet 1919". 

158. Van het in artikel 157 bedoelde tijd
stip af, wordt artikel 147 gelezen als volgt: 

1. Aan werklieden in 's Rijks dienst be
neden achttien jaar op wie artikel 12 der 
Arbeidswet 1919 niet van toepassing is, wordt 
niettemin gedurende ten hoogste acht uren 
per week van den normalen werktijd gelegen
heid gegeven om de lessen te volgen in inrich
tingen voor godsdienst- of voortgezet onder
wijs - zoomede in die voor hei·halings- of vak
onderwijs voor zoover aan die personen zulk 
onderwijs niet vanwege de inrichting of den 
tak van dienst, waarbij zij werkzaam zijn, 
wordt gegeven - mits degene, bij wien die 
jeugdige persoon inwoont, ten minste een 
week, voordat deze de lessen begint te volgen, 
een daartoe strekkend verzoek schriftelijk tot 
het hoofd heeft gericht. 

2. Een verzoek a.ls bedoeld in het eerste 

I 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 bezwaar tegen het ver
zoek op grond van de uren, gedurende welke 
de jeugdige persoon de lessen za.J volgen, zoo 
bepaalt hij gedurende welke uren van den nor
ma.len werktijd deze in de gelegenheid zal 
worden gesteld om de lessen te volgen. 

4. Wordt het in artikel 144 bedoelde onder
wijs gedw·ende den normalen werktijd ge
geven, dan komt het aantal uren per week, 
gedurende welke dat onderwijs gegeven wordt, 
in mindering· van de acht uren, bedoeld in het 
eerste lid. 

159. Ten aanzien van werklieden, werk
zaam bij het Staatsboschbeheer, kan volgens 
regelen, gesteld door Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, worden 
afgeweken van het bepaalde in de artikelen 
39 tot en met 54, 143 tot en met 147 en 152. 

160. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den eersten dag der tweede maand 
na die, wR-arin het afgekondigd is. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Marine, van Financien, 
van Oorlog, van Waterstaat, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, van Arbeid en van 
Kolonien 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 en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1920 
WILHELMINA. 

De Ministe1 van Arbeid, AA.LBERSE. 

• De Minister van Justitie, H EEMSKERK. 

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

D e Minister van Onilerwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T:e:. DE VISSER. 

De Minister van Marine. a. i ., 
H . A. VAN IJssELSTEIJN. 

De Minister van Financien, pE VRIES. 

De Minister van Om-log a. i ., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo 

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

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 25 Febr. 1920.) 
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14 Februari 1920. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stnur, houdende instelling van eene Com
missie van Advies voor de arbeidsvoor
waarden van Rijkswerklieden. S. 76. 

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

Staat, Mini~ter van Binnenlandsche Zaken, 
zoomede van Onze . Ministers van Marine, van 
Financien, van Oorlog, van Landbouw, Nijver
heid en Handel en van Kolonien van 1 Augus
tus 1918, N°. 1697, Afdeeling Arbaid; 

Den Raad van State gehoord (advies ·van 
24 September 1918, N°. 26) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, van Marine, van Financien, van Oorlog, 
van Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien van 10 Februari 
1920, N°. 495, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Er wordt ingesteld eene Com

missie van advies voor de arb~idsvoorwaarden 
van Rijkswerklieden. 

2. Zij dient den hoofden der departementen 
van algemeen bestuur, zoomede den hoofden 
van Rijksinrichtingen of takken van 's Rijks 
dienst, waaraan werklieden verbonden zijn, 
voor wie het Arbeidsreglement voor werklie
den in 's Rijks dienst geldt, hetzij op aanvrage 
hetzij uit eigen beweging van advies ten aan
zien van alle onderwerpen, welke arbeidsvoor
waarden dier werklieden raken. 

3. Het Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst wordt niet gewijzigd of..aan
gevuld, clan nadat de Commissie is gehoord . 
Zij wordt gehoord over alle ontwerpen van 
wet, welke de arbeidsvoorwaarden betreffen 
van de werklieden in 's Rijks dienst, op wie 
het Arbeidsreglement van toepassing is. 

4. De hoofden der departementen van al
gemeen bestuur deelen aan de Commissie mede 
11.lle te hunner kennis gebrachte verzoeken 
tot wijziging of aanvulling van het in het derde 
lid bedoelde Axb eidsreglement of tot het van 
toepassing verklaren er van op bepaalde cate
gorieen van personen in 's Rijks dienst, zoomede 
alle bij hen ingediende klachten over de uit
voering van het Arbeidsreglement. 

2. I. De Commissie bestaat uit dertien leden. 
2. De leden worden door Ons op voordracht 

van Onzen Minister van Arbeid benoemd. Acht 
leden draagt Onze Minister van Arbeid ter 
benoeming voor na overleg met Onze overige 
Ministers, met de uitvoering van dit besluit 
belast. Drie hunner mogen niet bij eene Rijks-

j inrichting of een tak van 's Rijks dienst, waar
aan werklieden verbonden zijn, werkzaam zijn. 
Vijf leden worden benoemd uit de hoofden 
van of de hoofdambtenaren werkzaam bij die 
inrichtingen of takken van dienst. 

3. De overige vijf leden draagt Onze Minis
ter van Arbeid ter benoeming voor na overleg 
met de voornaamste organisaties der Rijks
werklieden. 

4. Uit de drie leden, die niet bij eene in
richting of een tak van dienst, als in het tweede 
lid bedoeld, werkzaam mogen zijn, worden op 
voordracht · van Onzen Minister van Arbeid 
door Ons een voorzitter en een plaatsvervan
gend voorzitter aangewezen. 

5. De leden worden door Ons op voordracht 
van Onzen voornoemden Minister ontslagen, 
doch, behalve op verzoek, niet dan op voorstel 
der Commissie en niet dan op grond van ziekten 
of gebreken, welke aan de waarneming van het 
lidmaatschap in den weg staan of op grond van 
nalatigheid in de waarneming van het lidmaat
schap. 

6. De Commissie wordt bijgestaan door een 
secretaris. ffij wordt door Ons op voordracht 
van Onzen Minister van Arbeid benoemd en 
ontslagen. 

7. Voor zooveel noodig worden aan de 
Commissie plaatsvervangende leden en een 
plaatsvervangend secretaris toegevoegd. Het
geen in dit besluit ten aanzien van de leden 
en den secretaris isbepaald, is mede va,n toe
passing op de plaatsvervangende leden en den 
plaatsvervangende secretaris. 

3. 1. Da leden worden benoem:l voor den 
tijd van vijf jaren. 

2. Zij treden tegehjk af en zijn dadelijk 
wederom b~noembaar. 

3. Hij, die tot lid i benoemd ter vervulling 
van eene plaats, welke door ontslag of overlijden 
is opengevallen, treedt af tegelijk met de overige 
leden en is mede dadelijk wederom benocmbaar. 

4 . 1. De Commissie vergadert zoo dikwijls 
als door den voorzitter wordt noodig geoordeeld, 
zoomede wanneer hem door ten minste zes 
leden, met opgaaf van redenen wordt mede
gedeeld, dat zij het houden van eene vergade
ring noodig achten. 

2. De voorzitter bepaalt den tijd en de 
plaats, waarop elke vergadering bijeenkomt. 

5. De leden en de secretaris der Commissie 
zijn verplicht tot geheimhouding van a l het
geen hun ih hunne hoedanigheid onder ver
plichting tot geheimhouding ter kennis wordt 
gebracht, voor zoover die geheimhouding 
niet in strijd is met eenige wettelijke bepaling. 

6. De leden der Commissie onthouden zich 
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van medestemmen over zaken, welke de per
soonlijke belangen van hen, hunne echtgenoo
ten of hunne bloed- of aanverwanten, tot den 
derden graad ingesloten, betreffen. 

7. 1. In eene vergadering der Commiss ie 
m ogen geen besluiten worden genomen, zoo 
niet ten minste zeven leden aanwezig zijn. 

2. Alie besluiten der Commissie worden 
bij volstrekte meerderheid van stemmen op
gemaakt. 

3. Bij staking van stemmen heeft de voor
zi tter eene beslissende stem. 

4. Wanneer door de Commissie advies 
wordt uitgebracht, is de minderheid bevoegd 
in een afzonderlijk advies van haar gevoelen 
te doen bl ij ken. 

5. Van de adviezen, welke de Commissie 
aan anderen dan aan Onzen Mini ter van 
Arbeid uitbrengt, doet zij clezen een afschrifi 
toekomen. 

8. l . De Commissie kan eeu of meer 
harer leden en haren secretaris belasten met 
een onderzoek naar zaken en foiten , tot haren 
werkh.,fog behoorende. 

2. Zij kan ten behoeve van zulk een onder
zoek rechtstreeks de medewerking iuroepeu 
van open bare bestureu en colleges, autoriteiten, 
ambtenareu en bijzondere vereenigingen en 
personen. 

9. De voorzitter der Commissie is bevoegd 
ter voorbereidiug van hare werkzaamheden 
qe inlichtingen in te wiunen, welke hij noodig 
acht. Hij kan zich hierbij doen bijstaan door 
een of meer der leden en den secretaris. 

10. De voorzitter der Commissie is belast 
met de uitvoering van hare besluiten. Hij 
wordt claarin bijgestaan doo-r den secretaris. 

11. Bij ontstentenis van den vooritter of 
bij verhindering van dezen om zijne functie 
te vervu!Jen geldt hetgeen te zijnen aanzien 
in dit besluit is bepaald voor den plaatsver
vangenden voorzitter. 

12. De Commissie ~telt tot nadere regeling 
van h are werkzaamheden een reglement van 
orde vast, zoomede eene instructie voor haren 
secretaris. Zij zendt. een afdruk of afschrift 
van het reglement en van de instructie als
mecle van alle daarin gebrachte wijzigingen 
of aanvullingen aan de hoofden der departe
menten van algemeen bestuur. 

13. De hoofden der departementen van 
algemeen bestuur verleenen aan de Commissie 
en haren voorzitter hunne medewerking ten 
behoeve van eene richtige uitvoering van 
hunne taak, in het bijzonder door, zoowel 
mondeling als schriftelijk, zooveel mogelijk 
a.lie verlangde inlichtingen te doen verstrekken 

omtrent zaken en feiten, den werkkring de r 
Commissie betreffende, en door den noodigen 
bijstand te verschaffen bij het onderzoek naar 
zulke feiten. 

14. 1. De leden en de secretaris der Com
missie genieten vergoeding voor reis - en ver
blijfkosten. Ter zake van bijzondi,re werk
zaamheden ka n aan de leden door On zen 
Minister van Arbeid eene schadeloosstelling 
worden toegeschat. 

2. Door Ons wordt op voordracht van 
Onzen voornoemden Minister aan den secre
taris eene bezoldiging toegekend. 

15. 1. De Commissie zendt jaarlijks v66r 
1 Mei a.an Onzen 'Cinister van Arbeid eene 
begrooting van de kosten voor bureel- ep. 
lokaalbehoeften, schrijf- en drukwerk en van 
verdere uitgaven voor het volgende dienstjaar. 

2. De in het vorige lid bedoelde uitgaven 
komen ten laste van Roofdstuk XA der Staats
begrooting. 

16. Jaarlijks v66r 1 Mei doet de Commissie 
aan de hoofden der departementen van alge
meen bestuur Vt>rslag van ha.re werkzaam
heden in het afgeloopen ka.lenderjaar. 

17. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den eersten da.g der tweedc ma.and 
na die, wMrin het afgekondigd is. 

Onze Ministers van ,Justitie, van Binnenland
sche Zaken , van Onclerwijs , Kunsten en Weten
schappen, van Marine, van Financien, van 
Oorlog, van Wa.terstaat, van Landbouw, Nij 
verheitl en Handel, van Arbeid en van K olo 
nien r.ijn bela.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad za.l worden ge
plaaJ;st en waarvan afschrift za.l worden ge
zonden a.an den Raad van State en a.an de 
Algemeene Re kenka.mer . 

's-Gravenhage, den 14clen Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Jii11ister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister iian J ustitie, HEEMSKERK. 

De JI inister van Binnenlanclsche Zaken, 
CH. Ruys DE BEERENBROCJCK. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . T H. DE VISSER. 

De .Minister van Marine et. i., 
H. A._ VAN lJSSELSTEIJX. 

De Jlinister van Financien, DE V RIES. 

De Minister van Oorlog a. i., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Mi,i. van TVaterstaat, A. A. H. W. Kii:>'IG. 
De Min. i·an Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN I.JSSELSTEIJK. 

De Jfini8ter van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 25 Febr. 1920.) 
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14 Februari 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van den algemeenen maatregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk be luit 
van 26 Mei 1917 (Slaatsblad n°. 444) en 
gewijzigd laatstelijk bij Koninklijk besluit 
van 3 September 1918 (Staatsblad n°. 539). 
s. 77. 

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

Justitie en van Arbeid van den 20 Mei 1919, 
lste afdeeling C, n°. 710, en van 28 Mei 1919, 
afdeeling Volksgezondheid, n°. 6173; 

Overwegende, dat het wenschelijk is eenige 
wijzigingen aan te brengen in den bij Ons 
besluit van 26 Mei 1917 (Staatsblad n°. 444) 
vastgestelden, laatstelijk bij Ons besluit van 
3 September 1918 (Staatsb/,ad n°. 539) gewij
zigden Algemeenen Maatregel van Bestu:ir, 
bedoeld bij artikel 13 der Huurcommissiewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
d en 10 Juni 1919, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onze yoor
noemde Ministers, van den 12 Februari 1920, 
lste afdeeling C, n°. 832, en afdeeling Volks
gezondheid, n°. 7393; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. In den bij Ons besluit van 26 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 444) vastgestelden, laat
stelijk bij Ons besluit van 3 September 1918 
(Staatsblad n°. 539) gewijzigden Algemeenen 
Maatregel van Bestuur warden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

I. Artikel 1 wordt vervangen door het 
volgende artikel : 

,,In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. ,,de wetten" : de Huurcommissiewet (wet 

van 26 Maart 1917 (Sta-atsblad n°. 257), zooals 
deze luidt ingevolge de daarin bij de Huurop
_zeggingswet gebrachte W1Jz1gmgen, en de 
Huuropzeggingswet (wet van 25 l\ia.art 1918, 
.Staatsblad n°. 182) ; 

b. ,,waning" : eene wooing, ten aanzien 
waarvan de wetten van toepassing zijn." 

II. In artikel 2 wordt in plaats van ,,dP 
wet van toepassing is" gelezen ,,de wetten 
van toepassing zijn". 

III. In de artikelen 4, 4a, 9, 25, 27, 28, 
40, 44, 45, 61 wordt het woord ,,wet" telkens 
vervangen door ,,Huurcomrnissiewet". 

IV. In artikel 19 wordt tweemaal in plaats 
Yan ,,een plaa.tsvervangend lid" gelezen ,,el'n 
of meer pla.atsvervangende leden". 

V. Hetgeen is gesteld onder letter A, 
Yoorafgaande aan artikel 22 wordt vervangen 
-door de woorden : ,,Algemeene voorschri ften" . 

l !,20. 

VI. Bij letter B, voorafgaande a.an artikel 
24, bij letter C, voorafgaande aan artikel 29, 
en bij letter D, voorafga.ande aan artikel 42, 
wordt in plaats van ,,De Taak der Huurcom
missie" gelezen ,,De Taak der Huurcommissie 
ingevolge de Huurcommissiewet" en in plaats 
van ,,der wet": ,,der Huurcommissiewet" . 

VII. In artikel 66 wordt in plaats van 
,,ingevolge artikel 6, eerste lid, der wet" ge
lezen : ,,ingevolge a.rtikel 6, eerste lid, der 
Huurcomrnissiewet of artikel 1, achtste lid, 
der Huuropzeggingswet" en in plaats van ,,bij 
gedagteekende te adviseeren brieven" ,,bij te 
adviseeren brieven. van eenzelfde dagteekening 
voorzien.'' 

VIII. Het eerste lid van a.rtikel 72 wordt 
gelezen a.ls volgt : 

,,Op schriftelijke aanvrage geeft de secretaris 
schriftelijke inliahtingen betrefiende uitspraken 
der huurcomrnissie ingevolge de wettengeda.an" . 

Aan het tweede lid van dat artikel wordt 
toegevoegd de zinsnede : 

,,Dit bedrag is niet verschuldigd voor in
lichtingen gegeven in het belang van 's lands 
dLnst ; deze inlichtingen kunnen ook op andere 
wijze warden gevraagd en verstrekt dan bij het 
eers te lid is bepaald. ". 

IX. In artikel 76 wordt het woord ,,wet" 
verva.ngen door ,,wetten". 

X. Artikel 86 vervalt. 
XI. In het eerste lid van artikel 91 wordt 

het woord ,,wet" vervangen door ,,wetten". 
Aan dat -artikel wordt toegevoegd een derde 

lid, luidende : ,,Eene vergoeding is niet ver
schuldigd voor inlichtingen gegeven in het 
belang van 's lands dienst ; deze inlichtingen 
kunnen ook op andere wijze worden gevraagd 
en verstrekt dan bij bet eerste lid is bepaald. ". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie en van Arbeid 
zijn bclast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal warden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
De M inister van Arbeid, 

( Uitgeg. 1 

HEEMSKERK. 
AALBERSE. 
Maart 1920.) 

14 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk A der Staatsbegroo· 
ting voor het dien t jaar 1920. S. 78. 

Bij deze wet wordt het Xde hoofd stuk A der 

10 
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begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstja.ar 1920, betreffende het Departement 
van Arbeid, vastgesteld, zooals hierna verkort 
volgt: 
Afd. 
1. Kosten van het Departement . f 
2. Arbeid .•••• .• 
3. Arbeidersverzekering • . . 
4. V olksgezondheid . . . • . 
5. Werkloosheidsverzekering en 

Arbeidsbe::niddeling. • • . 
6. Pensioenen, wachtgelden, grati

flcatien, enz. 
7. Onvoorziene behoeften ••.• 

293,700 
1,039,150 

42,815,450 
17,162,732 

20,873,111 

70,066 
50,000 

Tota.al van het tiende hoofdstuk A £ 82,304,209 

16 Februari 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu
teerde Staten der provincien betreffende 
politiecursussen. 

Naar mijn ambtgenoot van Justitie mij 
mededeelt, heeft de Algemeene Nederlandsche 
Politiebond ter bevordering en regeling van 
het vakonderwijs der ederlandsche politie 
ingesteld eene Commissie van vakonderwijs, 
welke heeft besloten om : a. in verschlllende 
deelen in Nederland cursussen op te richten, 
waar politiemannen en adspirant-politiemannen 
door deskundigen opgeleid zullen worden 
voor het examen, datjaarlijks doorvoornoemden 
bond wordt afgenomen ; en b. tot dat doe! te 
Hilversum een model politieschool te stichten, 
waaraan de vereischte modeme leermiddelen 
en de gewenschte onderwijskrachten verbonden 
zullen zijn. 

De opleiding aan de politieschool en die 
cursussen zal in de eerste plaats ten goede 
kunnen komen aan de vorming van ontwik.kelde 
en geschoolde politiemannen ten behoeve van 
de gcmeentelijke politie en het slagen van die 
in tellingen mag dus gerekencl worden eene 
gelegenheid te zijn, waarbij alle gemeenten 
belang hcbben . 

Daarbij wordt niet voorbijgezien, dat be
doelde opleiding ook ten goede kan komen 
aan de rijkspolitie (bepaaldelijk de rijksveld
wacht), voor zoover cleze wordt gerecruteerd 
uit de gemeentepolitie. Hierbij ~ij echter 
aangestipt, dat de school, ,erbonden aan 
de onlangs te Amsterdam opgerichte oplei
dingsbrigaderijksveldwacht, reeds beoogt het 
bij het korps rijksvelclwacht aan te stelJen 
personeel op het gewenschte peil van ontwik
keling als rijkspolitiebeambte te brengen. 

Ten cleele uit overweging, dat bedoelcle 
cursussen en de politieschool te Hilversum, 
zij bet dan niet rechtstreeks, een rijkspoli t ie
belang kunnen bevorderen, doch in het bijzonder 
met het oog op het doe! daarvan, beschouwcl 
uit een _algemeen politiestandpunt, heeft mijn ' 
Ambtgenoot gemeencl, de oprichting van een 
en antler te mbeten steunen en dienovereen
komstig clan ook toezegging gedaan van eenige 
subsidie van rijkswege. 

Yoor het s lagen van bet plan is echter nog 
krachtige geldelijke ondersteuning noociig, zoo 
voor de kosten van aankoop of stichting van 
een gebouw voor de school aJs in het bijzonder 
voor de kosten van huisvesting cler leerlingen 
van die school, die niet nit eigen middelen die 
kosten kunnen bestrijden en voor de kosten 
van onderwijs en leermiddelen voor de politie
school en de cursussen. 

In verband nu met de omstancligbeid, ·clat 
de gemeenten zeer gebaat kunnen zijn met de 
instandhouding van bedoelde instellingen, 
wclke bij voortduring de gemeentepolitie kun
nen voorzien van geschoolde politiekrachten, 
mag Yerwacht warden, dat de gemeenten 
daarin alle aanleiding zullen kunnen vinclen 
om de Commissie van Vakonclerwijs in haar 
streven te steunen door te haren behoeve 
eene jaarlijksche bijdrage te verleenen aan 
,,De Algemeene Nederlandsche Politiebond" 
gevestigd te Utrecht". 

Namens den Minister van Binnenlandsche 
Zaken heb ben Gedep. Staten thans de gemeente.
besturen uitgenoodigd, zich tegenover den 
Minister bereid te willen verklaren aan den 
Algemeenen Nederlandschen Politiebond ten 
behoeve van de C-0mmissie van_ Vakonclerwijs, 
toezegging te doen van een jaarlijksche bijdrage 
tot een minimum beclrag van f 20, voor wat 
betreft gemeenten met minder clan 10,000 
inwoners, en van f 50 voor grootere gemeenten, 
voor zoover althans niet reeds eene zooclanige 
toezegging is gedaan. 

Deze bijdrage zoude c . q. kunne n worden 

toegezegd, aanvangende voor het cursusjaar 
1 September 1920-1 September 1921, oncler 
waarborg, dat met het werkplan van de politie
school en van de cursussen door den Minister 
van Justitie zal worden ingestemcl. 

Kog is daarbij aangeteekend, dat bij vol
cloencle medewerking van de gemeenten, ook 
door het Rijk eene subsidie zal worden voorge-
steld. (W. v. cl. B. A.) 
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17 Februari 1920. BESLUIT, houdende ' aan-
wijzing van stichtingen ,,Bethesda-Sarep
ta", te Haarlem, en ,,Meer en Bosch", te 
Heemstede, der Christelijke vereeniging voor 
de verpleging van lijders aan vallende ziekte, 
te Haarlem, als inrichtingen, die niet als 
krankzinnigengesticht worden beschouwd, 
ook wanneer claarin meer clan twee kranK
zinnigen worden verpleegd. S. 79. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1920, 
n°. 1026, afd. Armwezen ; 

Gelet op art. 7 der wet van 27 April 1884 
(Staatablad n°. 96), zooals clat luidt ingevolge 
de wet van 15 Juli 1904 (Staatsblad n°. 157); 

Hebben goedgevonclen en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De stichtingen ,,Bethesda-Sarepta", 

te Haarlem, en ,,Meer en Bosch", te Hee1nstede, 
der Christelijke Vereeniging voor de verpleging 
van lijclers aan vallencle ziekte, te Haarlem, 
worden onder de voorwaarden, behoorende bij 
dit besluit, aangewezen als inrichtingen, die 
niet als krankzinnigengesticht worclen be 
schouwd, ook wanneer daarin meer clan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouclen Ons voor die voorwaarclen, 
wanneer <lit noodig blijkt, aan te ntllen of te 
wijzigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit basluit, dat 
in het Staatablad zal worden geplaatst. 

' -Gravenhage, den 17den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 12 Maart 1920.) 

VOORWAARDEN, waaronder de stichtingen 
,,Bethesda-Sarepta", te Haarlem, en ,,Meer 
en Bosch", te Heemstede, der Christelijke 
Vereeniging voor de verpleging van lijders 
aan vallende ziekte, te Haarlem, worden 
aangewezen ala inrichtingen, die niet ala 
krankzinnigengesticht worden beschbuwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

Art. 1. In de stichtingen ,,Bethesda-Sarep
ta", te Haarlem, en ,,Meer en Bosch", te Heem
atede, wordt ten alien tijcle vrije toegang ver
leend aan de lhspecteurs voor het Staatstoe
zicht op krankzinnigen en krankzinnigen
gestichten. 

Het bestuur, de geneeskundigen aldaar werk
zaam, benevens het overige personeel, geven 

den Inspect€urs cle door hen verlangde inlich
tingen. 

Art. 2. Het bestuur draagt zorg, dat in de 
inrichting steeds ·aanwezig is een stel platte
grondteekeningen, waaruit de bestemming 
van alle vertrekken duiclelijk blijkt; deze teeke
ningen worden den Inspecteurs op verlangen 
ter inzage voorgelegd. 

Art. 3. Jaarlijks, v66r 15 Januari, wordt 
den Inspecteurs toegezonden eene opgave van 
het aantal krankzinnigen, die in het afgeloopen 
jaar zijn opgenomen, ontslagen en overleden, 
zoomede van het. aantal op 31 December aan
wezig. 

Art. 4. Het is verboclen den krankzinnigen 
te beletten zich schriftelijk te wenden tot de 
Hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur, tot .de Inspecteurs en tot den Officier 
van Justitie. 

Door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken kunnen dienaangaande nadere voor
schriften worden gegeven. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 17 
Februari 1920 (Staatsblad n°. 79). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken , 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

17 Februari 1920. BESLUIT, houdende nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit van 
13 Januari 1892 (Staatsblad n°. 22), waarbij 
aan de Vereeniging tot Christelijke ver
zorging van krankzinnigen in N ederland, 
gevestigd te Utrecht, vergunning· is ver
leend op het landgoed ,,Bloemendaal'' te 
Loosduinen een gesticht voor krankzin
nigen op te richten. S. 80. 

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

Binnenlanclsche Zaken van 14 Februari 1920, 
n°. 1103, 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: 
met intrekking van Ons besluit van 13 Janu

ari 1919 (Staatsblad n°. 24), te bepalen : 
Eenig artikel. 

Het eerste lid van art. 2 van het Koninkl\'ik 
besluit van 13 J anuari 1892 (Staatsblad n°. 22) 
wordt gelezen als volgt : 

,,In het gesticht, bestaande uit 7 paviljoenen 
vo·or mannen, 10 paviljoenen voor vrouwen 
en de noodige dienstgebouwen, mogen niet 
meer clan 633 krankzinnigen, 267 mannen en 
366 vrouwen, verpleegd worden". 

10• 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenbage, den 17den Februari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 8 Maart 1920.) 

18 Februari 1920. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbil jetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet 
van 4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laat
stelijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 Decem
ber 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 81. · 

19 Februari 1920. BESLUIT, tot wijziging en 
aanvulling der artikelen 1 en 2 van het 
Koninklijk besluit van 22 April 1916 
(Staatsblad n°. 168), tot vaststelling van 
den uiterlijken vorm voor de zilverbons 
van een gulden, tot bepaling van de hoe
veelheid der uit te geven zilverbons van 
dien vorm en tot wijziging van artikel 2 
van het besluit van 31 Maart 1915 (Staats
blad no. 174), zooals die besluiten nader 
zijn gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 16 Februari 1917 (Staatsblad n°. ·219), 
22 October 1917 (Staatsblad n°. 606), 
14 Juni 1918 (Staat.sblad n°. 357) en 5 Au
gustu~ 1918 (Staatsbl.ad n°. 510). S. 82. 

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

Financien van den 14 Februari 1920, n°. 99, 
Generale Thesaur-ie ; 

Gezien de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad no. 377) tot uitgifte van zilverbons, en 
Onze be~luiten van 31 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 174), 22 April 1916 (Staatsblad n°. 168), 
16 Februari 1917 (Staatsblad n°~ 219), 22 Octo
ber 1917 (Staatsblad n°. 606), 14 Juni 1918 
{Staatsblad n°. 357) en 5 Augustus 1918 
(Staatsblad n°. 510) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De aanhef van artikel 1 van Ons 

besluit van den 22 April 1916 (Staatsblad n°. 
168) wordt gelezen als volgt : 

,,De zilverbons van een gulden worden on
der~cheiden in twee soorten. De uiterlijke 
vorm van de zilverbons der eerste soort is de 
volgende": 

Aan het slot van voormeld artikel wordt het 
volgende toegevoegd : 

,,De .uiterlijke vorm van de zi lverbons der 
tweede soort is de volgende : 

(Voorzijde.) 
Serie 
WETTIO BETAALMIDDEL. 

KONINKRIJK DER ~ERDELANDEN. 
ZILVERBON. 
Groot een gulden. 

Wordt ter beta.ling aangenomen door de 
Neclerlandsche Bank en aan alle Rijkskantoren. 

Inwisselbaar in zilver na aankondiging. 
Geregistreerd 19 
De Agent van het Ministeri'.e van Financien, 

De Minister van Financien, 

De woorden ,,Wettig betaalmiddel", ,,Ko
ninkrijk der Nederlanden", ,,Zilverbon", ,,Groot 
een gulden", ,,wordt ter betaling aangenomen 
door de Nederlandsche Bank en aan alle Rijks
kantoren", ,,Inwisselbaar in zilver na aan
kondiging" worden in bruin, de overige voor
melde woorden in zwart en· het nummer in 
rood gedrukt. 

Orn dezen tekst bevindt zich een in licht en 
donker bruin, paars en groen gedrukten ge
guillocheerden rand, waarin voorkomt aan den 
linkerkant in een zeshoek Onze beeltenis en 
in rechter boven- en onderhoek 1.-. 

Dit alles is gedrukt op een lichtblauwen 
ondergrond, met groen vignet en ,,EEN GUL
DEN" in blokletters. 

( Achterzijde.) 
De achterzijde vertoont in het midden in 

bruin op een paars vignet en een groen Neder
landsch wapen de woorden ,,Het namaken 
of vervalschen van zilverbons met het oogmerk 
om die als echt en onvervalscht uit te geven 
of te doen uitgeven wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste negen jaren". Dit 
alles is omgeven door een rand in de kleuren 
als aan de voorzijde, met in alle hoeken een 
~--, terwijl ook de achterzijde is gedrukt op 
een lichtblauwen· ondergrond. 

De . bons worden gedrukt op waardepap1er 
van ten naastenbij 13 bij 7,3 centimeters ; in 
de witte papierstof wordt een groene vezel 
verwerkt. 

De bons worden voorzien van den stempel 
der handteekening van Onzen Minister van 
Financien en van dien der handteekening van 
den Agent van het Ministerie van Financien 
te Amsterdam. 

2. Tn artikel 2 van Ons besluit van 22 April 
1916 (Staatsblad n°. 168), zooaJs dat artikel 
luidt ingevolge Onze besluiten van 16 Februari 
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1917 (Staatsblad n°. 219) en 5 Augustus 1918 
(Staatsblad n°. 510), wordt in plaats van ,,den 
in artikel 1 omschreven uiterlijken v6rm" ge
lezen : ,,de in artikel 1 omschreven uiterlijke 
vormen". 

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

's-Gravenhage, den 19den Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 25 F ebr. 1920.) 

19 Februari 1920. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 19 der Gezondheidswet. S. 83. 

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

Arbeid, van 9 Januari 1920, Afdeeling Volks
gezondheid, La. A; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere voorschriften moeten 
worden vastgesteld betreffende de onderwer
pen, genoemd in artikel 19 van de Gezond
heidswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1920 n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid van 17 Februari 1920, 
n°. 2334, Afdeeling Volksgezondheid ; , 

Hebben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen het navolgende : 

Algemeene bepaling. 

Art. 1. In <lit besluit wordt verstaan onder 
,,Onze Minister" ,,Onze Minister, belast met 
de' uitvoering van de G;zondheidswet" ; onder 
,,Directeur-Generaal" ,,de Directeur-Generaal, 
hoofd van de afdeeling Volksgezondheid van 
het Departement van vorenbedoeklen Minis
ter". 

§ 1. Van den gezondheidsraad. 

2. 1. De Gezondheidsraad he.eft zijn zetel 
te 's-Gravenhage. 

2. De raad bestaat, behalve uit hen die 
ambtshalve lid zijn, uit ten hoogste dertig 
leden. De Directeur-Generaal is ambtshalve 
lid. Wij behouden Ons voor hoofden van 
daarvoor in aanmerking komende Rijksdien
sten en organisaties aan te wijzen, die ambts
halve lid zijn. 

3. Onze Minister wijst uit de leden een of 
meer plaatsvervangende voorzitters aan. 

4. Aan den Gezondheidsraad worden be
halve de secretaris andere ambtenaren toege
voegd. Deze worden door Ons of met Onze 

machtiging door Onzen Minister benoemd en 
ontslagen. 

3. 1. De Gezondheidsraad .of eene com
mL sie uit den raad client Onzen Minister op 
verzoek of uit eigen beweging van raad be
treffende de belangen der volksgezondheid. 

2. De raad houdt zich daartoe op de hoogte 
van den staat der volksgezondheid en van 
hetgeen in het binnenland en in het buiten
land op het gebied van d!3 volksgezondheid 
ge chreven en gedaan wordt en waarvan <le 
kennis;neming voor de vervulling van zijn 
taak gewenscht is. 

3. De voorzitter van den raad is bevoegd 
in het binnenland een onderzoek ter plaatse 
in te stellen of door een of meer zijner leden 
te doen instellen ; ook den secretaris kan ruj 
zoodanig onderzoek opdragen. Aan den hoofcl
inspecteur en den inspecteur van de volks 
gezondheid wier diensttak het onclerzoek be
treft, worclt vooraf van het voornemen tot het 
instellen van een onderzoek kennis gegeven ; 
hun wordt op hun verzoek de gelegenhcid ge
geven daarbij tegenwoordig t-e zijn, tenzij de 
voorzitter dit om bijzondere redenen, hun 
mede te deelen, niet gewenscht acht. 

4. Acht de voorzitter een onderzoek in het 
buitenland wenschelijk, dan kan dat slechts 
geschieden met machtiging van Onzen Minister. 

5. De voorzitter, de leden en de secretaris 
ontvangen van Onzen Minister een legiti
matiekaart. 

4. 1. De leden van den raad, behalve zij, 
die ambtshalve lid zijn, en zij, die ingevolge 
artikel 34 van de Gezondheidswet tot lid zijn 
benoemd, t reden om de v.ijf jaar af. Zij zijn 
aanstonds weder benoembaar. 

2. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling 
van een tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
w1ens plaats hij is benciemd, had moeten af
treden. 

5. 1. De raad vergadert zoo dikwijls Onze 
:Minister of clc voorzitter dat noodig acht. 

2. De voorzitter bepaalt den tijd en de plaats 
van de vergadering . 

3: Allc besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem
men genomen. Bij staking van stemmen 
beslist de voorzitter. Over personen wordt 
schriftelijk gestemd. 

6. 1. Een commissie, krachtens het vierde 
lid van artikel 2 van de Gezondheidswet ge
vormd, kiest een voorzitter uit haar midden. 
Indien een commissie een secretaris of rappor
teur niet uit haar midden kiest, voegt de voor-
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zitter van den raad haar den secretari s of een 
der andere ambtenaren toe. 

2. In een yergadering mogen geen beslui
ten worden genomen, zoo niet ten minste de 
helft der leden aanwezig is. Over onderwerp n, 
die op grond van heL bepaalde in den vorigen 
zin zijn aangehouden in de eene vergadering, 
mag in een vergadering, die op een anderen 
dag bijeenkomt, een besluit worden genomen 
door de daarin aanwezige lerlen. 

3. Ret tweede en derde lid van arti kel 5 
zijn van toepassing. 

7. Indien een commissie van voorlichting 
dicnt, zendt zij haar advies aan den voorzitter 
van den Gezondheidsraad, die zorg draagt, 
dat dit spoedig wordt doorgezonden. De 
voorzitter is evenwel bevoegd, overwegende 
bezwaren, die bij hem rijzen tegen het advies 
der commissie, onverwijld te harer kennis 
te brengen en de doorzending aan te houden 
in afwachting van de beslissing dcr commissie. 
Wordt aan zijn bezwaren • niet tegemoet ge
komen, dan kan hij die ter kennis van Onzen 
Minister brengen. 

8. 1. Wanneer de Gezondhe,dsrnad advies 
of een commissie adv1es of prae-advies uit
brengt, is een minderheid bevoegd, in een af
zonderlijk advies van haar gevoelen te doen 
blijken. 

2. In een afzonderlijk advies mogen geen 
argumenten of beschouwingen worden ont
wikkeld, die niet in de vergadering zijn voor
gedragen. Het advies moet binnen vier dagen 
na de vergadering bij den voorzitter van den 
Gezondheidsraad of van de commissie zijn 
ingediend. 

9. De voorzitter van den Gezondheidsraad 
en de Directeur-Generaal zijn bevoegd, de 
vergaderingen van commissien, waarvan zij 
niet lid zijn, bij te wonen en aan de beraad
dagingen deel te nemen. Zij ontvangen daar
toe mededeeling van het bijeenroepen der 
vergadering en afschrift van de agenda. 

10. D e Gezondheidsraad stelt onder goed
keuring van Onzen Minister een reglement 
van orde tot r.adere regeling van zijn werk
zaamheden en van die der commissies va.st, 
zoomede een instructie voor zijn secretaris. 

11. De Gezondheidsraad en zijn commissies 
zijn bevoegd deskundigen tot deelneming aan 
de beraadslagingen uit te noodigen. 

12. Ter zake van andere werkzaamheden 
dan het bijwonen van vergaderingcn kan Onze 
Minister aan leden van den Gezondheidsraad 
en -aan deskundigen, die zijn opgeroepen krach
tens artikel 11, beiden, voor zoover zij niet 

reeds ~en wedde uit 's Rijks kas genieten, een 
toelage toekennen. 

13. De Gezondheidsraad doet jaarlijks v66r 
1 Juni aan Onzen Minist,er verslag van zijn 
werkzaamheden in het afgeloopen kalender- , 
jaar. 

§ 2. Van de hoofdinspecteurs. 

14. 1. De hoofdinspecteurs zijn gevestigd 
te 's Gravenhage. 

2. Onze Minister verstrekt hun een _legiti 
matiekaart, die zij bij de vervulling van hun 
ambt steeds bij zich hebben. 

3. Zij bekleeden geen antler ambt of geen 
andere bediening zonder toestemming van 
Onzen Minister. 

15. 1. Een hoofdinspecteur wordt tijdens 
ziekte, verlof, afwezigheid of ontstentenis ver
vangen door een inspecteur, dien de Directeur
Generaal aanwijst. 

2. Een hoofdinspecteur kan jaarlijks een 
maand verlof nemen. De Directeur-Generaal 
regelt de verloven van de hoofdinspecteurs. 

16. De hoofdinspeoteur voor de volkshuis
vesting is niet lid van den Gezondheidsraad. 

17. 1. De hoofdinspeoteur houdt zioh op 
de hoogte van wetenschap en practijk van zijn 
dienstvak. 

2. Hij werkt samen met de inspecteurs van 
zijn diensttak, met wie hij, zoo dikwijls hij dat 
noodig acht of de. Directeur-Generaal hem 
dat verzoekt, overleg pleegt, a l of niet in tegen-

' woordigheid van dien Directeur-Generaal. Rij 
geeft den inspecte urs voor zooveel noodig 
voorlichting en wenken. 

3. Rij neemt bij de vervulling van zijn taak 
in acht de wenken, die Onze :Mmister of de 
Directeur-Generaal hem geven. Hij treedt in 
overleg met den Directeur-Generaal, wo dik
wijls deze of hij zelf dat noodig acht. 

4. lndien Onze Minister of de Directeur
Generaal overleg met de hoofdinspecteurs van 
twee of meer takken van dienst noodig acht, 
nemen die hoofdinspecteurs daaraan dee!. 

18. 1. De hoofdinspecteur geeft Onzen 
Minister en den Directeur-Generaal op verwek 
of uit eigen beweging advies en verstrekt de 
inlichtingen, die zij van hem verlangen. 

2. Hij geeft aan den voorzitter van den 
Gewndheidsraad, aan den raad en aan com
missies uit den Gezondheidsraad, aangaande 
zijn tak van dienst de inlichtingen, die deze 
noodig hebben of hem vragen. 

19. 1. De hoofdinspecteur stelt de onder
wekingen in of doet door een of meer inspec
te.urs of door eene gezonrlheidscommissie de 
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onderwekingen instellen, die Onze Minister, 
de Directeur-Generaal of hij zelf noodig achten. 

2- Indien hijzelf een onderzoek jnstelt, of 
door eene gezondheidscommissie doet instellen , 
doet hij dat niet buiten voorkennis v;n den 
inspecteur, in wiens ambtsgebied het onder
zoek wordt ingesteld ; aan dien inspecteur 
wordt de gelegenheid gegeven, bij het onrler
zoek tegenwoordig te zijn. 

20. De hoofdinspecteur voor de besmette
lijke ziekten ontvangt de opgaven, bedoeld 
in artikel 7, eerst-e lid, van de Gewndheidswet. 
Hij doet van die opgaven onverwijld aan
teekening houden en zendt die daarna terstond 
aan den voorzitter van den Gezondheidsraad, 
die wekelijks in de Staatscourant mededeeling 
<loet -an die opgaven. 

§ 3. Van de l nspecteurs. 

21. 1. De inspecteurs zijn gevest igd in 
de plaatsen, die Onze Minister aanwijst . 

2. Het tweede en derde lid van artikel 14 
zijn van toepassing. 
22. 1. Een inspecteur wordt tijdens ziekte, 
verlof, afwezigheid of ontstentenis vervangen 
door een anderen inspecteur, dien de hoofd
inspecteur of, bij ge breke van een hoofdinspec
teur, de Directeur-Generaal aanwijst. 

2. Een inspecteur kan jaarlijks een maand 
v erlof nemen. De hoofdinspecteur of, bij 
gebreke van een hoofdinspecteur , de Directeur
Generaal, regelt de verlo., en van de inspecteurs . 

23. 1. De inspecteurs van een diensttak 
werken samen met den hoofdinspecteur ter 
behartiging van de hun opgedragen belangen 
<ler volksgezondheid-

2. Zij nemen bij de vervulling van hun 
t aak in acht de wenken en opdrachten, die de 
hoofdinspecteur hun geeft. Zij geven dezen 
a lle inlichtingen betreffende hun tak van dienst , 
d ie voor hem van belang zijn of die hij vraagt. 

3. Zoo dikwijls de hoofdinspecteur dat 
noodig acht, treden zij met hem in mondeling 
of schriftelijk overleg. 

4. Ten aanzien van een diensttak, aan 
welken een hoofdinspecteur niet is verbonden, 
t reedt voor de toepassing van clit artikel de 
Directeur-Generaal incl.e plaats van den hoofd
inspecteur. 

24. Schriftelijke adviezen aan Onzen l\linis
t er of den Directeur-Generaal zenden zij in 
door tusschenkomst van den hoofdinspecteur. 

25. De inspecteurs dienen aari Gedepu
teerde Staten of aan Onzen Commi~saris in een 
p rovincie, aan den gemeenteraad of aan burge
meester en wethouclers in hun ambtsgebied van 

bericht en ra-ad in alle zaken, die hun werkkring 
betreffen. · 

26. I. De i1111pecteurs geven, ieder voor 
zooveel zijn diensttak betrea, aan de gezond
heidscommissies in hun ambtsgebied de voor
lichting d ie deze vragen of noodig hebben. Zij 
treden met die commissies in overleg, zoo dik
wijls dat noodig is. 

2. Zij zijn bevoegd de vergadering van een 
gezondheidscommissie in hun ambtsgebied bij 
te wonen. 

3. Indien een inspecteur van eene gewnd• 
heidscommissie een verzoek om voorlichting 
of medewerking betreffende een onderwerp, 
dat tot zijn werkkring behoort, ontvangt, is 
hij verplicht, daaraan zooveel mogelijk gevolg 
t e geven. 

§ 4. Van de ambtenaren, toegevoegd aa"I!, de 
inspecteurs. 

27. 1. Ambtenaren, die a.an de inspecteurs 
van een diensttak zijn toegevoegd, dragen den 
ti tel van ad junct-inspecteurs of adjunct
inspectrices. 

2. Zij worden door de inspecteurs uitslui
t end bel11,st met h~t opsporen en verzamelen 
van feitel,ike gegevens en gedragen zich daar
bij naar de aanwijzingen, die de inspecteurs 
hun geven. 

28. I. Een adjunct-inspecteur of adjunct
inspectrice is gevest.igd in de plaats, die Onze 
Mmi~ter aanwijst. 

2. I-let tweede en het derde lid van artikel 14 
zijn van toepassing. 

29. Een adjunct-inRpecteur of adjunct
inspertrice kan jaarlijks drie weken verlof 
nemen. De inspecteur bepaalt den tijd voor 
dat verlof. 

§ 5. Van de gezondheidscommiseie. 

30. 1. Zooveel mogelijk een-vijfde ge
deelt-0 van het aantal leden van eene gezond• 
heidscommissie t reedt jaarlijks op den eersten 
Juli af volgens een daarvan te maken rooster. 
De aftredenden zijn terstond weder benoem• 
baar. 

2. Een gezondheidscommissie stelt, onder 
goedkeurin g v a n Onzen Commissaris in de 
provincie eeri rooster van aftreding van haar 
leden va.•t. 

3. Wie ter vervulling eener buiten bij den 
rooster bepaalden tijd opengevallen plaat s tot 
lid eener gezondheidscommissie is benoemd, 
treedt of op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

31. De gezondheidscommissies dienen aan 
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den Gezondheidsraad, de hoofdinspecteurs, 
de inspecteurs, aan Gedeputeercle Staten of 
Onzen Commissari s in de provincie en aan den 
raad of aan burgemeester en wethoudcrs van 
eene gemeente, waarvoor zij zijn ingesteld , 
desgevraagd van bericht en raad in alle zaken , 
de volksgezondheid b:>treffende. Zij houden 
zich op de hoogte van den staat der volks
gezondheid in haar ambtsgebied en wijzen een 
hoofdinspecteur of inspecteur, wien het aan
gaat, of het bestuur van de provincie of van 
een gemeente binnen haar ambtsgebied op 
maatregelen , die naar haar oordeel in het 
belang der volksgezondheid kunnen worden 
genomen. Zij doen door een of meer harer 
leden of door deskundigen onder zoekingen 
verri chten , d ie haar noodig voorkomen of die 
een hoofdinspecteur of een inspecteur haar 
opdraagt. Zij zenden v66r l Maart aan den 
Gezondheidsm ad een verslag van haa,r hande
lingen en bevindingen in het afgeloopen kalen
derja.ar , ingericht naar een door Onzeu Minister 
vastgesteld model. 

32. Onder goedkeuring van Onzen Commis
saris in de provincie stelt elke gezondheids
commissie een reglement van orde voor hare 
werkzaamheden vast. Dit reglement bevat 
tevens bepalingen betreffende haar archief 
en - voor zoover d ie er is - hare bibliotheek. 
Zij deelt dit reglement, nadat het is goedge
keurd, mede aan de hoofdin pecteurs van de 
volksgezondheid en aan de inspecteurs, binnen 
wier ambtsgebied zij werkzaam is. 

33. De voorzitter en de secretaris van eene 
gezondheidscommissie zijn belast met de ui t 
voe1ing van de beslui ten der commis ie en 
met de dagelijksche leiding der zaken. Zij 
teekenen alle stukken die van de commis ie 
uitga.an . 

34. De voorzitter eener gezondheidscom
miss ie wordt bij ongesteldheid , afwezigbeid of 
ontst entenis vervangen door het oudste aan
wezige lid, naar diensttijd of bij gelijkheid van 
diensttijd , naar leeftijd, uitgenomen den 
secretaris. 

35. De secretaris eener gezondheidscom
missie wordt bij ongesteldheid, afwezigheid of 
ontstentenis vervangen door een der leden, 
door don voorzitter aan te wijzen. 

36. 1. Elk lid eener gezondheidsoommissie 
geeft , wanneer hij voor !anger dan drie dagen 
zijne woonplaat s verlaat, daarvan vooraf 
kennis aan den voorzitter. 

2. De voorzitter doet gelijke kennisgeving 
aan den secretaris en aa.n bet oudste aanwezige 
lid. 

37. 1. De gewone vergaderingen eener 
gezondheidsoommissie worden gehouden op 
zoodanige plaatsen, dagen - de Zondagen en 
aJgeme~m erkende Christelijke feestdagen uit
gesloten - en op zoodanige uren als de com
missie in haar reglement van orde vaststelt_ 

2. Buitengewone vergaderingen worden door 
den voorzitter belegd, zoo dikwijls hij of de 
commissie dit noodig oordeelt of <lit door ten 
minste een-derde van het aantal leden schrif
telijk, met opgave van redenen, is verzocht. 

38. 1. De leden eener gezondheidscom
m1ssie zijn verplicht in eene vergadering over 
alle zaken, waarover een besluit moet worden 
genomen, hunne stem uit te brengen. Zij 
onthouden zich van mede te stemmen over 
die zake~, welke hen , hunne echtgenooten, of 
hunne bloed- of aanverwanten tot den derden 
graad ingesloten , persoonlijk aangaan of 
wanneer zij als gelastigden daarin zijn betrok
ken. 

2. Geheimhouding wordt, in acht genomen 
wanneer de fil'lerderheid der aanwezige leden 
daartoe besluit. 

39. 1. Eene gezondheidscommissie kan 
11,lleen besluiten nemen, ind ien ten min~te de 
helft van bet aantal leden, met inbegrip van 
den voorzi tter of van dengene die hem ver
vangt, tegenwoordig is. 

2. Het bepaalde in artikel 8 vindt overeen 
komstige toepassing. 

40. 1. E lke gezondheidscommissie doet 
jaarlijks v66r 1 Juni aan het bestuur van de 
gemeente of aan elk van de besturen van de 
gemeenten , waarvoor zij is ingesteld, eene 
raming van hare ·ontvangsten en uitgaven 
voor het volgend kalenderjaar toekomen , 
vergezeld van de nood ige toelichting. Daarbij 
wordt opgegeven welke som elke gemeente 
volgens die raming, ingevolge het eerste of 
bet £weede lid van 11,rtikel 11 der Gezondheids
wet, zou moeten bijdragen tot bestrijding van 
de uitgaven der commissie, nadat van het 
hiervoor benoodigde bedra.g dat der Rij ks 
bijdrage voor de toelage van den ~ecretaris is 
afgetrokken. 

2. Eene gezondheidscommissie, voor meer 
clan eene gemeente ingestcld, overtuigt, zich, 
door zoo spoedig mogelijk inzage te nemen 
van ae begrootingen der plaatselijke inkom
sten en uitgaven, zooals die door de colleges 
van burgemeester en w:ethouders aan de raden 
van die gemeenten zijn aangeboclen, of de 
sommen tot bestrijding van de ui tgaven der 
commissie daarop zijn uitgetrokken met in
acht neming van de eerste zinsnede van het 
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tweede lid van artikel 11 der Gezondheidswet. 
3. Zoo <lit niet het geval is, gee~ de com

missie hiervan onverwijld kennis aan Gede
puteerde Staten der provincie, opclat dezen 
nog v66r de behandeling van de begrooting in 
de gemeenteraden de noodige overeenstem
ming kunnen bevorderen. 

41. l. Elke gezondheidscommissie doet jaar
lijks v66r 15 April rekening en verantwoording 
van hare ontvangsten en uitgaven over het 
afgeloopen kalenderjaar ter goedkeuring t-oe
komen aan het bestuur van de gemeente of 
aan elk van de besturen van de gemeenten, 
waarvoor zij is ingest.eld. 

2. D.:;ze rekening en verantwoording gaat 
vergezeld · van de noodige toelichting en van 
de bewijzen van uitgaaf voor zooveel betreft 
de uitgaven van meer dan drie gulden. 

3. Moet de rekening en verantwoording 
aan meer dan een gemeentebestuur worden 
toegezonden, dan worden de bewijzen van 
uitgaaf gevoegd bij het exemplaar bestemd 
voor het bestuur van de gemeente die de 
grootste som heeft bijgedragen tot bestrijding 
van de uitgaven der commissie. Evenwel 
kunnen ook de andere gemeentebesturen de 
bewijzen van uitgaaf ter inzage bekomen. 

42. De artikelen 30 en 32-41 van dit 
besluit zijn niet van toepassing op eene ge
meentelijke gezondheidscommiesie, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 29 der Gezond
heidswet. 

43. De bij het in werking treden van ·dit 
besluit bestaande roosters van aftrecl.ing van 
de gezondheidscommissies blijven van kracht. 

44. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbcid 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. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Fe
bruari 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 3 Maart 1920.) 

20/26 Februari 1920 BESCHIKKING van de 
Ministers van Arbeid en van Financien tot 
vaststelling van eene Regeling van de 
controle op de exploitatie van bezittingen, 
verkregen met behulp van voorschotten 
ingevolge art. 33 cl.er Woningwet. 

De Ministers van Arbeid en van Financien; 
Gelet op artikel 21, tweede lid, van het 

Koninklijk beslmt van 28 Juli 1920 (S. n°. 160), 

zooals dat artikel luidt ingevolge het Koninklijk 
besluit van 14 Januari 1920 (S. n°. 18) ; 

Hehben goedgevonden : 
vast te stellen de navolgende ,,Regeling van 

de controle op de exploitatie van bezittingen, 
verkregen met behulp van voorschotten, van 
Rijkswege ingevolge artikel 33 der Woningwet 
verstrekt". 

Art . 1. De gemeente, aan welke overeen
komstig artikel 33 cl.er W oningwet voorschot 
nit 's Rijks kas is verleend ten behoeve van 
den aankoop van grond, clan wel den aankoop, 
aanl:fuuw of verbouw van woningen, van ge
meentewege, is gehouden ter zake van dien 
grond of van die woningen een afzonderujke 
administratie te voeren. 

2. Gelijke verplichting als bedoeld in at
tikel 1, rust op de vereenigjng, vennootschap 
of stichting, aan welke van gemeentewege voor 
de doeleinden, in het voorgaande artikel om
schreven, voorschot is verleend, nadat de ge
meente harerzijds tot het geven van zoodanig 
voorschot door het Rijk in staat werd gesteld 
op grond van artikel 33 cl.er Woningwet. 

3. De -11,dministratien, in artikel 2 bedoeld, 
moeten worden gevoerd naar de dubbele 
methode, clan wel de gewijzigde dubbele me
thode van boekhouden, tenzij onbekendheid 
van den administrateur met neze methoden 
zulks onmogeliJk maakt. 

In cl.it laatste geval moeten van de gehouden 
administratien ten minste cl.eel uitmaken : 

a. een z.g. kladkasboek, wl),arin alle ont
vangsten en uitgaven moeten worden aange
teekend, op de wijze als voorgeschreven ten 
aanzien van het dagboek, bedoeld in artikel 6 
van het Wetboek van Koophandel; 

b. een tabella.risch net-kasboek, waarin over
zichtelijk moet blijken, van welken aard de 
onderscheidene ontvangsten en uitgaven zijn ; 

c. een huurregister, ten minste vermeldende 
de namen van alle huurders, de voor de woningen 
te vorderen huurprijzen, zoomede de werkelijk 
ontvangen huurbedragen; 

d. een z.g. balansboek. 
4. Alie op grond van deze Regeling voorge

schreven administratien moeten overigens 
zoodanig zijn ingericht, cl.at daarmt kan blijken, 
welke de financieele uitkomsten zijn van de 
exploitatie cl.er diverse bezittingen, welke ge
acht moeten worden een afzonderlijk geheel 
te vormen. 

Ingeval v~n twijfel aangaande de vraag, wat 
als afzonderlijk exploitatiegeheel moet worden 
beschouwd, beslist hieromtrent de directeur
generaal van de Volksgezondheid. 
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5. Jaarlijks, v66r 1 Maart, dient het bestuur 
der gemeente, verkeerende in bet in artikel 1 
omschreven geval, bij den directeur-generaal 
van de Volksgezondheid een afschrift in van 
de balans met verlies-en-winstrekening over bet 
afgeloopen kalenderjaar. D1t stuk gaat ver
gezeld van een kort verslag omtrent de exploi
tatie, onder meer vermeldende in hoeverre de 
woningen gedurende bet afgeloopen jaar ver
huurd waren, den toestand waarin de woningen 
verkeeren, zoomede hetgeen tot bun onderhoud 
werd verrioht. 

6. Het bestuur van eene vereeniging, en
nootschap of stichting als bedoeld m artikel 2, 
zendt jaarlijks binnen twee maanden na bet 
eindigen van bet boekjaar over dat Jaar bij bet 
gemeentebestuur een ba.lans met verlies-en
winstrekening in tweevoud in. 

Uiterlijk een maand na ontvangst van de 
hiervorenbedoelde bescheiden, zendt het ge
meentebestuur een der balansen met verlies
en-wi nstrekening door aan den directeur-gene
raal van de Volksgezondheid, voorzien van de 
opmerkingen, waartoe die stukken het gemeen-
tebestuur aanleidmg gaven. / 

7. De in de artikelen 5 en 6 bedoelde be
sturen zijn gehouden : 

1 o. a.an den directeur-generaal van de Volks
gezondheid de inlichtingen te verstreb.ken, 
welke deze ten behoeve van de door hem uit te 
oefenen controle wenschelijk acht; 

20. de daartoe door hem aangewezen amb
tenaren te allen tijde in de gelegenheid te 
stellen inzage te nemen van de admin stratie; 

3°. hem de boeken en bescheiden op te 
zenden indien hij zulks wenschelijk acht ; 

40. de aanwijzingen te volgen, welke door 
hem ten aanzien van hunno boekhoudingen 
worden verstrek.t. 

Op de besturen in artikel 6 bedoeld, rust 
bovendien de verplichting, te zorgen, dat bij 
den directeur-generaal van de Volksgezondheid 
steeds het adres bekend is, waar d!l admini-
stratie berust. 

Deze beschikking zal worden geplaatst in 
de Nederlandache Staatscourant. 

's-Gravenhage, den 20/26sten Februari 1920. 
De Mini-ster van Arbeid, AALBERSE. 

De Jfinieter van Financien, DE VRIES. 

21 Februari 1920. BESLUIT, tot .wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 263). S. 84. 

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

Landbouw, Nijverheid en Randel van 31 
Januari 1920, Directie van den Landbouw, 
n°. 693, 5de afdeeling ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 1 i Juli 1912 (Staatsblad ·n°. 263), 
houdende voorschriften waaraan botercon
trolestations hebben te voldoen om onder 
Rijkstoezicht te worden gesteld en voorts 
betreffende het uitreiken en intrekken van 
merken, welke uitsluitend bestemd zijn om 
door of vanwege aangeslotenen bij een onder 
Rijkstoezicht staand botercontr6lestation te 
worden aangebracht op door hen bereide of 
aangekochte boter of op de verpakking dier 
boter, te wijzigen ; 

Den Raad van , tate gehoord (advies van 
17 Februari 1920, n°. 150) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Februari 1920, Directie 
van den Landbouw, n°. 3295, 5de afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
dat in vorengenoemd besluit de volgende 

aanvullingen en wijziging worden aangebracht : 
1. aan artikel 3 wordt a.ls 2de lid toegevoegd : 
,,De kringen, waarover zij hunne werkzaam

heden uitstrekken, worden vastgesteld door 
Onzen Minister, de Centrale Commissie, be
doeld in artikel 2i, gehoord". 

2. in artikel 9 vervallen de woorden, ,,bedoeld 
in artikel 28". 

3. in artikel 27 wordt het getal ,,vijf" ver-
vangen door ,,zeven". 

8. Ingeval a.an eene gemeente bijdrageo 4. artikel 2 komt te vervallen. 
zijn toegezegd, als bedoeld in artikel 33, 3• :id, I 5. artikel 29 wordt artikel 28. 
der WoningwPt, wordt door het best~ur ~er Ooze Minister van Landbouw, Nijverheid 
gemeente geen verzoek tot va.ststelhng dier en Handel is belast met de uitvoering van dit 
bjjdragen ingediend, voordat bekend zijn de besluit hetwelk in het Staatsblad zal worden 
exploitatieuitkomsten van bet jaar, waariri I geplaa;st en waarvan afschrift zal worden 
de "..er;aldag ligt der desbetreffende eerste gezonden aan den Raad van State. 
annmteit. 's-Gravenhage, den 2lsten Februari 1920. 

Zoodanig verzoek behoort vergezeld te gaan WILHELMINA. 
van de noodige gegevens, waaruit kan blijken, De Jlin. 
hoe groot het tekort is, hetwelk in het afge
loopen exploitatiejaar werd geleden. 

van La11.dbouw, Nijverhei,J, en Handel, 
H. A. v.1.x IJssELSTEIJN. 

( Ui.tgeg. 3 Jfaart 1920. 
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24 Februari 1920 BESLUIT tot vaststelling van I 
een reglement voor de tramwegen, genoemd 
in artikel 1, eerste lid, letter b, en van 
een reglement ter uitvoering van het 
vijfde lid, onder b, van artikel 5 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet. S. 85. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat, van 12 Juni 1919, La. G., afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 5, vijfde lid, der Loca-alspoor
en Tramwegwet (Staatsblad n°. 99 ,an 1918); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Augustus 1919, n°. 25 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Februari 1920, n°. 
302, afdeeling Spoorweg~n ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den dag, op welken deLocaal

spoor- en Tramwegwet in werking zal treden : 
l 0. in te trekken : 
a. het algemeen reglement voor de spoor

wegen, bedoeld in artikel 2 der wet ,an 9 Juli 
1900 (StaatBblad n°. ll8), onder den titel 
Tramwegreglement 1902 vastgesteld hij Ko
ninklijk besluit van 31 Juli 1902 (Staatsblad 
n°. 162), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustusl 916 (Staarsblad n°. 421); 

b. bet reglement, houdende vereenvoudigcle 
bepalingen voor spoorwegen, als bedoeld in 
artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (StaatBblad 
n°. ll8), op welke geen vervoer plaats heeft 
clan met eene snelheid van ten hoogste vijf en 
dertig (35) kilometer per uur, onder den titel 
Vereenvoucligd Locaalspoorwegreglement 1902, 
vastgestelcl bij Koninklijk besluit van 18 
Augustus 1902 (Siaatsblad n°. 170), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
15 September 1913 (Staatsblad n°. 366); 

20. vast te stellen: 
a. het bij dit besluit gevoegde reglement 

voor de tramwegen, genoemd in artikel 1, 
eerste lid, letter b, der Locaalspoor- en Tram
wegwet, en getiteld Tramwegreglement; 

b. het bij d it b.eslttlt gevoegcle reglement ter 
uitvoering van het vijfde lid, oncler b, ,an 
artikel 5 der Locaalspoor- en Tramwegwet, en 
getiteld Bijzonder Reglement Ver,oer Tra.m
wegen of B . R. V. T. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Ra.ad van State medegedeeld zal warden. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Waterstaat, A. A. H. '\V. KoNIO. 
(Uitg!YJ. 11 Maart 1920.) 

REGLEMENT voor de tramwegen, ge1wernd in 
artikel 1, eerste lid, letter b, der LocaalB)X)or
en Tramwegwet . 

AFDEELING I. 

VAN DEN WEG EN DE SEINEN. 

Onderlwud van WIYJ en werken. 

Art. 1. (1) De weg en de claartoe behoorende 
werken worden ,oortdurend zoodanig onder
houden, dat zij ,·eilig met de grootste toegelaten 
snelheid kunnen worden bereden. 

2. Bij toepassi ng van eleotrisohe traotie 
met bovengrondsohen stroomtoevoer is het 
in het eerste lid bepaalde ook van toepassing 
op de contactgeleidingen met al hetgeen tot 
hare bevestiging, ophanging, ondersteuning 
en beveiliging behoort. 

3. Wanneer de grootste toegelaten snelheid 
meer bedraagt clan 20 K .M. per uur, kan de 
Raad van Toezioht voorsohrijven, dat gedeel
ten van den weg, welke wegens de uitvoering 
van werken of om andere reclenen niet met die 
grootste toegelaten snelheid kunnen warden 
bereclen, zoowel bij nacht als bij dag, gedurende 
den dienst, door van den trein cluidelijk te 
herkennen seinen aangewezen moeten worden, 
alsmede dat gedeelten, welke tijdelijk niet te 
berijden zijn, door haltseinen, op voldoenden 
afstand geplaatst, kenba.ar moeten worden 
gemaakt, ook wanneer geen trein wordt ver
wacht. 

Regeling der cont,ictgeleidingen. 

2. Bij toepassing van eleotrisohe trekkraoht 
met bovengrondschen stroomtoevoer wordt, 
voor zoover geen contactgeleidingen worden 
toegepast, waarvan de doorhang kan verwaar
loosd worden, of de oonstruotie dezer gelei
dingen eene automatische regeling van den 
doorhang waarborgt, ten minste twee maal 
per jaar, in het voor- en najaar, de spanning 
en daarmede de doorhang der gPleiclingen ge
regeld in overeenstemming met de gemiddelcle 
zomer- en wintertemperatuur. 

Periodiek onderzoelc. R1Y,Jisters van lijnonderzoelc. 

3. l. Bij toepjlssing van electrische trek
kracht met bovengrondschen stroomtoevoer 
wordt op geregelde tijden een onderzoek 
ingesteld : • 

a. naar den isolatieweerstancl der contaotge
leiclingen en stroomtoe- en afvoerleidingen, in 
haar geheel en yan elk onclerdeel daan•an 
afzonclerlijk; 

b. naar den weerstand der terugleiding doot 
de spoorstaven in haar geheel 11n van elke 
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electrische spoorstaafverbinding afzonderlijk; 
c. naar de doorsnede en den weerstand van 

aardverbindingen en de doorsnede van overige 
veiligheidsverbindingen ; 

d. naar de mate van afslijt-ing der contact
geleiding langs de geheele lijn en den toestand, 
waarin zich alle onderdeelen der bovengrond
sche geleiding bevinden. 

2. De Raad van Toezicht kan va,n het be
paalde in het eerste lid onder b ontheffing 
verleenen. 

3. De tijdstippen, waarop de onderzoe
kingen in het eerste lid genoemd plaat,s vinden, 
worden, bestuurders gehoord, door den Raad 
van Toezicht vastgesteld. 

4. Van de uitkomsten der onderzoekingen, 
in het eerste lid genoemd en van de regeling 
der contactgeleidingen. in art. 2 omschreven, 
wordt geregeld aanteekening gehouden in een 
register, daartoe onder goedkeuring van den 
Raad van Toezicht door bestuurders aan te 
leggen. 

Schouwing van den weg. 

4. 1. De tramweg moet over zijne geheele 
lengte ten minste eenmaal per week worden 
geschouwd. 

2. Wanneer de grootste toegelaten snelheid 
meer bedraagt clan 20 K.M. per uur, kan de 
Raad van Toezicht voorschrijven, dat meer
malen per week of dagelijks geschouwd moet 
worden. 

3. Bij elke schouwing wordt voornamelijk 
gelet op den toestand van sporen, wissels, 
seininrichtingen en op de volkomen veiligheid 
van het spoor. 

4. Bij toepassing van electrische trekkracht 
met bovengrondschen stroomtoevoer wordt 
bovendien er op gelet, dat de stand van de 
contactgeieidingen ten opzichte van het spoor 
zoodanig is, dat eene ongestoorde stroomaf
neming verzekerd is, terwijl voorts wordt 
gelet op de aanwezigheid der electrische rail-, 
aard- en overige veiligheidsverbindingen. 

5. Bestuurders zijn gehouden, indien de 
rijksambtenaar, met het dagelijksch toezicht 
belast, zulks verlangt, bepaalde dagen voor 
de schouwing aan te wijzen. 

Profielen van vrije ruimte. 

5. 1.' Voor elken tramweg worden door 
den Minister, bestuurders gehoord, profielen 
van vrije ruimte vastgesteld. 

2. Het is verboden zonder toestemming 
van den Minister : 

a. binnen deze profielen een gebouw, muur, 

schutting, aarden wal of ander verheven 
voorwerp op te richten of te hebben ; 

b. binnen deze profielen en in de strooken 
langs deze profielen, ter breedte van 0.50 M. , 
boomen of houtgewas te planten of te hebben. 

3. Bestuurders doen er zooveel mogelijk 
voor waken, dat zich binnen deze profielen 
geene voorwerpen bevinden, welke den loop 
der treinen zouden kunnen belemmeren. 

Maatregelen ter voorkoming van het ongewenscht 
met elkander in aanraking komen van voertuigen. 

6. 1. Tusschen twee samenloopende of 
elkander kruisende sporen wordt de grens 
aangeduid, tot welke zich voertuigen op het 
eene spoor kunnen bewegen, zonder de beweging 
van voertuigen op het a.ndere spoor te hinderen. 
Tusschen die grens e11 den wissel of het kruis
punt mogen gelijktijdig op de beide sporen 
geen voertuigen worden geplaatst of voortbe
wogen. 

2. De wijze, waarop die grens wordt aange
duid, wordt, bestuurders gehoord, door den 
Raad van Toezicht vastgesteld. 

A/ sluiting en bewaking van den tramweg en andere 
maairegelen op gevaarlijke punten. Waar

schuwingsbqrden. 

7. 1. De Minister kan, het betrokken 
provinciaal bestuur en bestuurders gehoord, 
bewaking, afsluiting of andere door de bestuur
ders te nemen maatregelen voorschrijven, 
waar zulks in het belang van het veilig verkeer 
over den tramweg door hem wordt noodig 
geoordeeld. 

2. Bij de overwegen worden a.an weers
zijden van den tramweg op die punten, waar de 
Raad van Toezicht zulks, het betrokken pro
vinciaal bestuur en bestuurders gehoord, in 
het belang van het veilig verkeer over den 
tramweg noodig oordeelt, door bestuurders 
waarschuwingsborden geplaatst en onderhou
den. Vorm, afmetingen en opschriften dier 
borden behoeven de goedkeuring van den 
Raad van Toezicht. 

I 

Seinen ten behoeve van den tramweg. 

8. I. De plaats en inrichting van alle 
seinen t en behoeve van den tramweg behoeven 
de goedkeuring van den Raad van Toezicht. 

2. De ·Raad van Toezicht kan, indien zulks 
voor het veiJ;g verkeer noodig is, aan bestuur
ders het opstellen en bedienen van seinen, 
alsmede het wijzigen van bestaande seinen 
bevelen. 

3. Bedraagt de grootste toegelaten snel -
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heid meer dan 20 K .M. per uur, dan kan de 
Minister, indien zulks voor het veilig verkeer 
noodig is , aan bestuurders het aanleggen en 
bedienen van telegraaf- of t elefoonlijnen met 
bijbehoorende toestellen bevelen. 

4. Bestuurders zorgen, dat beweegbare 
bruggen in den tramweg van seinen zijn voor
zien, waardoor op voldoenden afstand aan 
het personeel der treinen kenbaar wordt ge
maakt, of de brug al dan niet veilig ka.n worden 
bereden, en doen die seinen behoorlijk bedienen 
en verlichten. De a.fstand van deze seinen 
tot en hun verband met de brug behoeven de 
goedkeuring van den Raad van Toezicht. 

5 . Bestuurders zorgen, dat het geopend en 
gesloten zijn van de doorvaart dezer beweeg
bare bruggen door seinen voor de scheepvaart 
aangegeven wordt. 

6. De Minister kan van het bepaalde in 
het vierde en vijfde li?- ontheffing verleenen. 

Treinseinen bij nacht. 

9. 1. De treinen voeren des nachts van 
voren twee witte lichten en van achteren een 
rood licht. 

2. De plaats en inrichting van deze lichten 
behoeven de goedkeuring van den Raad van 
Toezicht. 

3. De Raad van Toezicht kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing verleenen . 

Seinreglernent. 

10. 1. Alle seinen, welke bij de uitoefening 
van den dienst op een tramweg gegeven kun
nen worden, worden omschreven en hun ge
bruik wordt geregeld in een reglement, seinre
glement genoemd, dat onder goedkeuring 
van den Minister door bestuurders wordt 
vastgesteld. 

2. In het seinreglement wordt omschreven, 
welke se.inen des daags en welke dos nachts 
zullen worden gegeven. Bij mistig weder, 
sneeuwjacht en bij andere omstandigheden, 
waardoor de dagseinen niet duidelijk te onder
scheiden zijn, worden naast die seinen de 
nachtseinen gebezigd. 

3. Bestuurders zorgen, dat voldoende mid
dc-len aanwez.ig zijn, om de in hat seinreglement 
omschreven seinen te geven. 

Verbod.•bepalingen betreUende het gebruik van 
den trarnweg voor het gewone verkeer. 

11. 1. R et is aan een ieder, wien het uit 
den aard zijner betrekking niet vrij staat, 
verboden over de openba.re of particuliere 
overwegen of over de uitwegen of voetpaden, 

waar deze den tram weg kruisen, te gaan of 
te rijden, wanneer een trein in aantocht i.s. 

2. Het is verboden over de overwegen, 
uitwegen en voetpaden, waar deze den tram 
weg kruisen, ploegen, eggen en andere derge
lijke gereedschappen, a lsook boomstammen en 
zware voorwerpen te steepen. Deze moeten 
over de overwegen, nitwegen uf voetpaden 
worden gedragen, of met wagens of sleden 
worden vervoerd. 

3. Bij tramwegen of t ramweggedi,elten , 
welke op openbare wegen zijn aangelegd, i~ 
het bovendien verboden : 

a. met of zonder voertuig op den tramweg 
te verblijven of paarden, vee of andere dierea 
daarover te drijven, wanneer een trein in aan
tocht is, en dezen daardoor of op eenigerlei 
andere wijze in zijn loop te belemmeren; 

b. den tramweg te berijden met niet tot den 
tramwegdienst behoorende voertuigen, welke 
er op ingericht zijn, om een of meer der wielen 
langs of op de spoorstaven te doen loopen. 

Kruisingen van tram- en apoorwegen op gelijke 
hoogte. 

12. l. De treinen moeten bij kruising op gelijke 
hoogte van den tramweg met een tramweg of 
anderen spoorweg steeds op ten minste twintig 
meter voor het kruispunt stilhouden en daar 
blijven staan, totdat een treinbeambte zich naar 
het kruispunt heeft begeven, en van daar uit 
door een sein heeft bericht, dat de bewaker 
van den te kruisen spoorweg toestemming 
geeft tot den overgang, of bij ontstentenis van 
bewaker, dat naar zijn oordeel de kruising 
veilig bereden kan worden. 

2. De l\1i111ster kan van het bepaalde in 
het eerste · lid ontheffing verleenen, wanneer 
naar zijn oordeel op vo ldoende wijze in de 
beveiliging van de kruising is voorzien. 

Brandstrooken. Gewijzigde toepaaaelijkverklaring 
van artikel 33a der wet vcm 9 Avril 1875 (Staats-

blarl n°. 67.) 

13. 1. De Raad van Toezicht kan voor de niet 
.op openbare wegen aangelegde gedeelten van 
tramwegen, die door of langs bosch-, veen-, 
of heidegronden of gronden met andere licht 
brandbare gewassen begroeid, aangelegd zijn, 
bepalen, dat en op welke van die gedeelten 
maatregelen genomen moeten worden, om bij 
het ontstaan van brand op bet terrein van den 
tramweg het overslaan van den brand op de 
aangrenzende eigendommen te belemmeren. , 

2. Op die baangedeelten zorgen bestuur
ders, dat het terrein van den tramweg door 
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het graven van slooten, door het omspitten bestuurders weggenomen of gedicht. De 
of bedekken met onbrandbare tofien van een I schadeloosstell ing wordt bij gebreke van 
doorgaande strook grond, of door eenicr antler · minnelijke schikking door den rechter bepaald. 
middel van de aangrenzende eigendommen 
zooclanig wordt afgescheiden, dat het bovenge- AFDEELING II. 
noemde gevaar voor het overslaan van brand VA..'i' HET ROLLE.:<D MATERIEEL . 

naar het oorcleel van den Raad van Toezicht A . . V a n 
voldoencle beperkt worclt. 

de trekvoertuigen 
h e t a I g em e e n. 

in 

Verbod i-an bebouwing, enz. umgs den trmnweg. 
Gewijzigde toep!lsselijkverklaring van de artike
len 36-41 en 68 der wet van 9 April 1875 

(Staatsblad n°. 67). 

14. 1. Het is verboden langs de niet op 
openbare wegen aangelegde gedeelten van 
trrunwegen een gebouw, mnur, schutti ng, 
aarden wal of antler verheven voorwerp op 
te richten of boomen of hontgewas te planten : 

a. binnen den afstand van 5 ::11. uit de as 
van het meest nabijgelegen spoor, zoowel op 
de rechte baan als langs de bnitenzijde van den 
boog, waar de tramweg in gebogen richting 
is aangelegd; 

b. binnen den afstand van 10 ::11. uit die as. 
langs de binnenzijde van den boog, waar de 
tramweg in gebogen richting is aangelegd; 

c. binnen den afstand van 10 M. nit die as 
over eene lengte van 25 M. wederzijds van en 
gemeten nit het midden van openbare wegen, 
die den tramweg kruisen. 

2. Het is verboden langs de niet op open bare 
wegen aangelegde gedeelten van tramwegen 
binnen den afstand van 10 M uit de as van he't 
meest nabijgelegen spoor riet- of stroodaken 
te plaatsen, licht ontvlambare stofien neer te 
Jcggen, of binnen <lien afstand ontgravingen te 
verrichten. 

3. De Minister kan .an het bepaalde in 
het eerste en tweede lid ontheffing verleenen, 
waar het zonder naieel voor de open bare 
veiligheid en voor den tramweg kan gesch.ieden. 

J. Hetgeen in strijd met het bepaalde in 
het eerste en tweede lid i opgerich.t , geplaatst, 
neergelegd of weggegra,7 en kan, onverminderd 
de strafrechterlijke vervolging, na bekomen 
machtiging van den Minister op kosten des . 
overtreders door bestuurders worden wegge
nomen of gedicht, nadat de belanghebbende 
vooraf schriftelijk is gewaarschuwd. 

5. Hetgeen v66r het in werking treclen van 
dit reglement binnen de in het eer te en in 
het tweede lid bepaalde afstanden is opgericht, 
geplaatst, neergelegd of gegraven, wordt, zoo 
cl#) openbare veibgheid het vordert, tegen 
voorafgaande schadeloosstelling op last van 
den Minister door en voor rekening . van 

V oorschriften betreftende de inrichting der 
trekvoertuigen. 

15. 1. Elk trekvoertuig moet voorzien zijn: 
!I. voor en achter van spoorstaafruimers en 

van eene veerkrachtige koppeling ; 
b. van eene luidklinkende bel ; 
c. van de noodige lanta-arns en seinlampen ; 
d. van eene krachtige gemakkelijk te be

dien·en rem, werkende op alle assen of wielen ; 
e. van inrichtingen, waardoor zooveel moge

lijk wordt voorkomen, dat menschen en clieren, 
die worden aangereden,onder de wielengeraken. 

2. De Raad van Toezicht kan ontheffing 
verleenen van het voorschrift onder h, wanneer 
de in artikel 59. derde lid, bedoelde goedken
ring is verkregen, van het voorschrift onder d, 
voor zooveel daarin wordt bepaald, dat de 
rem op alle assen of wielen moet werken, en 
van het voorschrift onder e. 

Inzending van teekeningen van trekvoertuigen. 

16. 1. Alvorens trekvoertnigen nan te 
schafien, bieden bestuurders aan den M.inister 
eene volleclig uitgewerkte, algemeene teekening 
dier voertuigen ter goedkeuring aan, voor 
trekvoertuigen, door stoomkracht bewogen, 
bovendien eene volledig uitgewerkte ketel
teekening en voor trekvoertuigen, middellijk 
of onmiddellijk door electriciteit gedreven, 
bo,-endien volledig uitgewerkte schakelsche
ma' . Zij geven daarbij tevens op, welk aantal 
trekvoertuigen volgens de aangeboden teeke
ningen zal worden aangeschaft. Voor aan
schaffing van een grooter aantal wordt opnieuw 
goedkenring van de bovenbedoelde teekenin
gen en schakelschema's vereischt. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt ook 
voor tijdelijk in het voertnigpark op te nemen 
trekvoertuigen, tenzij daarvoor door bestuur
ders ,~an een anderen tramwegdienst reeds 
aan deze bepalingen voldaan is. 

3. Van elk der in het eerste en tweede lid 
bedoelde trekvoertuigen zenden bestuurders 
aan den Raad van Toezicht v66r de indienst
stelling eene opgaaf omtrent het door weging 
gevonden gewicht van het trekvoertuig in 
dienstvaardigen toestand. 
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. . . · I bmschrijving van het stelsel van overbrenging 
I ndienststellmg van trekvoertuigen. van de drijfkracht. 

17. l. Trekvoertuigen worden niet in I 6. Indien het trek--voertuig middellijk of 
dienst gesteld dan na vanwege den Raad van onmiddellijk door electriciteit wordt bewogen, 
Toezicht te zijn onderzocht en goedgekeurd. houdt de akte van vergunning bovendicn in : 

2. Ten bewijze van die goedkeuring strekt I. voor trekvoertuigen, welke eene accumu-
de in artikel 18 bedoelde akte van vergunning latorenbatterij voor drijfkracht medevoeren : 
of de krachtens dat artikel verleende voor- a. den naam en de woonplaats van den fabri-
Iciopige vergunning. kant, het jaar van aanbouw en het type der 

Akte van vergunning. Voorloopige vergunning. 

18. l. W anneer het onderzoek van een 
trekvoertuig bevredigende uitkomsten heeft 
opgeleverd en overigens voldaan is a-an de 
bepalingen van dit reglement (voor trekvoer
tmgen, door stoomkracht bewogen, met name 
aan de artikelen 23 en 25 ; voor trekvoertuigen, 
door andere drijfkracht dan stoom bewogen, 
met name aan de artikelen 32 en 34), dan 
wordt door den Raad van Toezicht eene akte 
van vergunning uitgereikt. 

2. In afwachting van de uitreiking van deze 
akte kan de met het onderzoek belaste rijks
am btenaar eene voorloopige schriftelijke ver
gunning tot indienststelling geven. Deze ver
gunning vervalt, :ndien zij niet binnen een 
door genoemden ambtenaar bepaalden termijn 
door uitreiking van de akte van vergunning 
is gevolgd. 

3. In de akte van vergunning worden 
vermeld: 

a. de naam van den tramwegdienst, die het 
trekvoertuig in gebruik neemt; 

b. het volgnummer en de korte omschrijving 
van het trekvoertuig ; 

c. de datum, waarop het onderzoek heeft 
plaats gebad ; 

d. de afwijkingen van dit reglement, die 
zijn toegestaan of gevorderd volgens artikel 47. 

4. Indien het trekvoertuig door stoom
kracht wordt bewogen, houdt de akte van 
vergunning bovendien in : 

a. den vorm en de afmetingen van den ketel 
en de grootte van bet verwarmd oppervlak ; 

b. het aantal van de veiligheidstoestellen 
en hunne voornaamste afmetingen ; 

c. de grootste toegelaten werkelijke stoom
druklcing in k.ilogrammen per vierkanten 

centimeter ; 
d. de gegevens, vermeld in het zesde lid 

onder IIIj tot en met !. 
5. Indien het trekvoertuig door een exploi

s10motor wordt gedreven, houdt de akte van 
vergunning bovendien in de gegevens, vermeld 
in het zesde lid onder II l 0 • a tot en met h, 
en onder III j tot en met l, alsmede eene 

accumulatorencellen; 
b. het totaal aantal cellen, waaruit de accu

mulatorenbatterij bestaat, benevens het aantal 
regelcellen ; 

c. de normale ontlaadspanning en de mini
mum toegelaten ontlaa.dspanning der accmnu
latorenbatterij in volt; 

d. de maximum toegelaten laad- en ontlaad
_stroomen der accumulatorenbatterij in ampere; 

e. de capaciteit der accumulatorenbatterij 
in ampere-uren bij den in maximum toegelaten 
ontlaadstroom ; 

/. de gegevens, vermeld onder IIIc tot en 
met l. 

II. Voor trekvoertuigen, welke een explosie
motor gekoppeld met een electrischen generator 
voor drijfkracht medevoeren: 

1°. voor zoover het den explosiemotor met 
toebehooren betreft ; 

a. den naam en de woonplaats van den 
fabrikant, benevens het jaar van aanbouw ; 

b. eene omschrijving van het stelsel ; 
c. eene opgave van de constructiehoofd

maten, bij cylindermotoren de cylindermiddel
lijn en de lengte van den zuigerslag ; 

d. eene opgave van het aantal om wentelingen 
per minuut; 

e. eene opgave van het vermogen van den 
explosiemotor in effectieve paardekrachten ; 

/. eene omschrijving van het stelsel der 
koelinrichting (radiator) en eene opgave van 
het aantal vierkante meters koeloppervlak 
per paardekracht ; 

/. eene opgave van het stelsel van den ver
gasser en van het stelsel van de ontsteking ; 

h. eene opgave van den inhoud van het vat, 
waarin de bekrachtjgingsvloeistof wordt mede
gevoerd en van de wijze, waarop dit vat wordt 
gevuld en afgetapt. ; 

i. eene omschrijving van de koppeling van 
den explosiemotor aan den electrischen gene
rator; 

2°. voor zoover het den electrischen genera
tor betreft : 

j. den naam en de woonplaats van den 
fabrikant, benevens bet jaar van aanbouw; 

k. eene opgave van bet aantal omwente-
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lingen per minuut, van de normale bedrijfs
-spanning, in volt en van het vermogen in kilo
watt; 

l , eene opgave van de regel- en meetinrich
t-ingen; 

m, de gegevens, vermeld onder Ille tot en 
met l. 

III, Voor trekvoertuigen, welke drijfkracht 
ontleenen aan eene electrische boven- of onder
grondsche geleiding : 

a, het aantal en stelsel der stroomafnemers; 
b. het aantal en stelsel der spanningsveilig

heden (bliksemafleiders) ; 
c, den naam en de woonplaats van den 

fabrikant. het type en aantal der aandrijvende 
electromotoren, benevens het jaar van aan
bouw; 

d. de bedrijfsspanning in volt ; 
e. de normale maximum-bedrijfsstroom in 

ampere; 
/ . het uurvermogen der electromotoren in 

kilowatt; 
g. het stelsel van ove~brenging van de 

motorassen op de drijfassen en de overbren
gingsverhouding ; 

h. het aantal en stelsel der wagenschake
laars, benevens eene opgave van de schake
lingen, welke zij veroorloven tot stand te 
brengen; 

i. het aantal en stelsel der weerstanden, drijf
en stuurstroombeveiligingstoestellen en nood
uitschakelaars ; 

j. het aantal en stelsel der remmiddelen; 
k. het aantal en stelsel der zandsstrooiin

richtingen ; 
l. het aantal en stelsel der geluidseinmiddelen. 
7. De akte van vergunning moet te alien 

tijde ter inzage aanwezig zijn in eene door den 
met het dagelijksch toezicht belasten rijks
ambtenaar aan te wijzen werkplaats of kantoor 
van den tramwegdienst, waaronder het trek
voertuig behoort. 

B. V a n t r e k , o e r t u i g e n, d o o r 
s t o o m k r a c h t b e w o g en. 

Voorschri/ten betreffende de inrichting der trek
v oertuigen, welke door stoomkracht worden be

wogen. 

1. Elk trekvoertuig, dat door stoomkracht 
wordt bewogen, moet voorzien zijn : 

a. van een goed aansluitenden aschbak, 
voorzien van eene of meer trekkleppen, die 
van de standplaats van den machinist of, 
indien zich een tweede beambte op bet trek
voertPig bevindt, althans van die van dezen 

beam bte, kunnen worden bewogen ; de bak 
moet zoodanig zijn ingericht, dat bij geopende 
klep het uitvallen van brandende stoffen 
zooveel mogelijk voorkomen wordt ; 

b, van eene inrichting om het ontwijken van 
vonken en brandende stoffen uit den schoor
steen zooveel mogelijk te voorkomen ; 

c. van twee van elkander onafhanli:elijke 
voedingsinrichtingen, die elk voor zich voldoen
de zijn om ruimschoots in de waterbehoefte 
van den ketel te voorzien, en waarvan ten 
minste een niet door het werktuig wordt ge
dreven. Elke dier voedingsinrichtingen moet 
aan den ketel verbonden zijn door eene afsluit
i nrichting met klep en kraan. 

2. De Raad van Toezicht kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing verleenen. 

V oorschriften betreffende de inrichting van de 
ketels der trekvoertuigen, welke door 8toomkmcht 

warden bewogen, 

20 . 1. De ketel v an elk door stoomkracht 
bewogen trekvoertuig moet voorzien zijn: 

a, van een met goed leesbaar volgnummer 
gemerkten manometer, welke, rechtstreeks 
met de stoomruimte van den ketel door eene 
waterhoudende pijp met afsluitkraan verbon
den, de drukk.ing van den stoom duidelijk aan
geeft en welke ten minste twee kilogram per 
vierkanten centimeter meer drukk.ing kan 
aanwijzen dan de grootste toegelaten werkelijke 
drukking, welke laatste op de wijzerplaat door 
een duidelijk merk moet zijn aangewezen ; 

b. van eene gebogen afsluitbare pijp met 
liens van veertig milimeter middellijn en vijf 
millimeter dikte, om daaraan een controle
manometer t e kunnen . verbinden : 

c. van een waterpeilglas . met afsluit- en 
doorblaaskranen, en van ten minste twee 
proefkranen of een tweede peilglas ; de water
peilglazen en de proefkranen moeten van 
elkander onafhankelijk, dus niet aaLt dezelfde 
pijp aangebracht zijn : de waterpeilglazen 
moeten bovendien, tenzij de Raad van Toezicht 
hiervan o ntheffing verleent, voorzien zijn van 
een schermkoker, zoodanig ingericht, dat het 
waterpeil goed waarneemba3r blijft; 

d. van een zelfwerkend middel, waardoor 
watergebrek in den ketel onafhankelijk van de 
bediening wordt kenbaar gemaakt ; als zoo
danig kunnen dienen een of meer in de hemel
plaat van de vuurkist geschroefde doorboorde 
pluggen, gevuld met een metaal, dat smelt, 
alvorens de plaat gevaarlijk oververhit wordt ; 
de kleinste doorsnede dezer vulling, die tel'l 
minste eens per jaar vernieuwd moet worden, 
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mag niet kleiner zijn dan een halve -vierkante doelde kleppen niet kleiner te nemen dan die, 
centimeter ; 'berekend m et de formule: 

e. van een spuikraan en van de noodige 
waschgaten ; 

f. van ten minste twee V',)iligheidskleppen, 
voldoende aan de bepalingen van artikel 21. 

2. Zoowel de waterstand als de stoom
drukking in den ketel moeten van de plaats 
van den machinist op het trckvoertuig gemak
kelijk kunnen worden waargenomen. 

3. De. toegelaten laagste waterstand als 
mede de toegelaten grootste stoomdrukking 
moeten zoodanig op den ketel zijn aangegeven, 
dat zij van de plaats van den machinist op het 
trekvoertuig zijn waar te nemen . 

4. De toegelaten laagste waterstand is ten 
minste honderd milimeter boven het hoogste 
punt van de vuurkist. 

5. De stand van het peilglas moet zoodanig 
zijn, dat, het water daarin niet lager chm vijftig 
milimeter beneden den toegclaten laagsten 
waterstand zichtbaar bljjft. 

6. Alie kranen aan den ketel, waarvan de 
aanvoeropening grooter is cl'an dertig mili
meter, moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
bij het breken van de pakking- of opsluit
bouten de pluggen niet weggeslingerd kunnen 
worden. 

7. De steunschroefbouten, waarmede de 
wanden van de vuurkist en van . den ketel 
onderling verbonden z(jn, , moeten over de 
lengte geheel of ten deele doorboord zijn. 

8. Het gebruik van gegoten ijzer is voor 
die deelen van den ketel, welke aan de stoom
drukking bloot staan, verboden. 

9. De Raad van Toezicht kan van het 
bepaalde in het tweede en derde lid onthcffing 
verleenen. 

Veiligheidskleppen. 

21. 1. De in artikel 20, eerste lid, letter f, 
bedoelde veiligheidskleppen moeten zood:J,nig 
ingericht en op den ketel of den stoomhouder 
geplaatst worden, dat zij, wanneer de ketel m 
werking is, gemakkelijk onderzocht en gedu
rende den rit outlast kunnen worden. 

2. Aantal, afmetingen, vorm en belasting 
der veiligheidskleppen worden met inachtne
ming van de overige bepalingen in di t artikel 
zoodanig gekozen, dat in den ketel geene stoom
drukking kan ontstaan, welke de toe te laten 
grootste drukking, bedoeld in artikel 23, 
tweede lid, letter g, met m eer dan 5 % daarvan 
overschrijdt. 

3. Behoudens het bepaalde in het vijfde 
lid is de middellijn van de in het eerste lid be-

1920. 
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d = 190 V p + 1,03 

In deze formule is : 
d. de klepmiddellijn in millimeters ; 
p. de grootste toe te laten overdruk van 

den stoom in kilogrammen per vierkanten 
centimeter ; 

R. bet roosteroppervlak in vierkante m eters. 
4. H eeft een ketel meer dan twee veilig

heidskl~ppen, dan moet de som van de opper
vlakten der klepopeningen t en minste gelijk 
zijn aan de som van de oppervlakten, die de 
openingen zouden moeten hebben, inclien de 
ketel van slechts twee kleppen ware voorzien . 

5. De middellijn van elke klepopening mag 
niet kleiner zijn clan dertig miliimeter. 

6. De ve1ligheidskleppen moeten met vlakke 
randen op hare zitt ingen sluiten ; de breedte 
van het draagvlak mag ten hoogste het twm
t igste gedeelte van de middellijn der opening 
bedragen, doch mag in geen geval grooter zijn 
dan drie millimeter. Voor de toepassing van 
veiligbeidskleppen van bijzondere construct1e, 
waarvan de kleppen met schuine randen op 
hare zittinge.n sl ui ten, kan door den Raad van 
Toezicht vergunning worden verleend. 

7. De kleppen moeten middellijk of onmid
dellijk door veeren worden belast ; de~e zijn 
zoodanig te maken, dat de klep, alvorens de 
druk in den ketel den grootsten toegelaten 
druk met een kilogram per vierkanten centi
mctcr overschrijdt, ten minste twee millimeter 
wordt gelicht. De kleppen moeten ten minste 
drie milLimeter gclicht kunnen worden en 
geborgd zijn tegen het wegslingeren voor het 
geval, dat een veer mocht breken. 

Wijziging van de inrichting ,;an trekvoertuigen 
na de indienststdling. 

22. 1. Wijzigingen van de inricbting van 
trekvoertuigen behoeven de goedkeuring van 
den Minister, indien de constructie naar bet 
oordeel van den Raad van Toezicht ten gevolge 
van die wijzigingcn niet mePr zou overeenstem 
men met die, op de in artikel 16 bedoelde 
teeken ingen en schakclschema's aangegeven. 

2. Gewijzigde trekvoertmgen mogen niet 
opnieuw in clienst gesteld worden, tenzij aan 
bet bepaalde in het eerste lid is voldaan en 
alvorens zij vanwege den Raad van Toezicht 
zij n onderzocht en goedgekeurd . 

lngebruikneming van stoomketels. 

23. 1. St,oomketels op trekvoertuigen wor-

11 
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den niet in gebruik genomen dan na vanwege 
den Raad van Toezicht te zijn onderzocht, 
beproefd en goedgekeurd . 

2. Voor zoover de hieronder bedoelde ge
gevens niet vermeld zijn op de teekeningen, 
bedoeld in artikel 16, zenden be~tuurders van 
elken op een trekvoertuig in gebruik te nemen 
ketel aan den Raad vnn Toezicht eene opgave, 
behelzende : 

a. het dienstnummer, het fabrieksnummer, 
den naam en de woonplaats van den fabrikant 
en het jaar van aanbouw ; 

b. de materialen, waaruit de verschillende 
onderdeelen van den ketel en van bijbehoorfmde, 
onder druk te bezigen, toestellen zijn gemaakt, 
alemede de eischen, waaraan die materialen 
bij huune keuring hebben voldaan ; 

c. d11 grootte van het verwarmd oppervJa.k 
van den ketel, waaronder is te verstaan het 
oppervlak der met vuur en onafgewerkte 
rookgassen in aanraking zijnde wanden, voor
zoover deze voor de verdamping van het 
water in den ketel dienstbaar zijn, alsmede 
de grootte van het verwarmd oppervlak der 
te bezigen voorwarmers, in aanraking met 
afgewerkten stoom of met afgewerkte rook
gassen; 

d. de grootte van het verwarmd oppervlak 
van den oververhitter, in aanraking met de 
niet afgewerkte rookgassen ; 

e. de afmetingen van de veiligheidskleppen 
en toebehooren ; 

/. de toestellen, dienende om het waterpeil 
waar te nemen, die om het op de gevorderde 
hoogte te houden en die, bestemd om water
gebrek te vcrraden ; 

g. de gewenschte grootste wcrkelijke druk
king (overdrukking) in kilogrammen per 
vierkanten centimeter; 

h. ingeval de ketel elders dienst heeft ge
daan, den datum van eerste ingebruikneming 
en de herstellingen, die hij in de laatste zes 
jaren heeft ondergaan. 

Beproeving en orul,erzoek van stoomkete/$ na de 
indienstatelling. 

24. 1. Behalve v66r de indienststelling worden 
de stoomketels der trekvoertuigen vanwege 
den Raad van_Toezicht benroefd en onderzocht: 

a. telkenmale na het inwendig onderzoek, 
bedoeld in het tweede IJd van dit artikel; 

b. na elke belangrijke herstelling ; 
c. uiterlijk drie jnren na de voorafgaande 

bepoeving; 
d. wanneer de Raad van Toezicht zulks om 

redenen van veiligheid nood1g acht. 

2. Ten hoogste acht jaren na de indienst
stelling van een nieuwen stoomketel en daarna 
telkens na zes jaren wordt de ketel vanwege 
den Raad van Toezicht inwendig nagezien, na
dat daartoe alle vlampijpen zijn uitgenomen. 

3. De Raad van Toezicht 1s bevoegd aan 
bestuurders te vergunnen, dat eene, ingevolge 
het bepaalde in het eerste lid onder c te verrich
ten beproeving wordt uitgesteld, alsmede, dat 
voor een, ingevolge het bepaalde in het tweede 
lid in te stellen onderwek niet alle vlampijpen 
worden uitgenomen. 

Beproeving van -~to01nk-.tel8. 

25. 1. De stoomketels worden in onbe
kleeden, of, met goedvinden van den Raa<l van 
Toe7jcht, in bekleeden toestand beproefd. 

2. De beproeving geschiedt met water op 
eene werkelijke drukking, bedragende vijf 
kilogrammen per vierkanten centimeter meer 
dan de gewenscht,e werkelijke stoomdrukking. 

3. Zij duurt zoo lang als noodig is om de 
verschillende deelen van den ketel behoorlijk 
te onderzoeken. De proefdrukkmg moet direct 
worden gemeten met een proefmanometer, 
welks aanwijzing van tijd tot tijd wordt onder
zocht. 

4. Bij gelegenheid van elke beproeving 
wordt de juistheid van de belasting der veilig
heidskleppen en van de aanwijzing van den 
manometer nageg~n. 

5. De uitkomst van eene beproeving is 
onvoldoende, zoo eenig dee! vari den ketel 
eene nadeelige vervorming heeft ondergaan, 
of zoo andere belangrijke gebreken aan den 
dag 2-ijn gekomen. 

Voorschriften voor het geval, dat d,e beproeving 
of her. ond,erwek na de indienststelling oni,oldoende 

uitkomaten oplevert. 

26. 1. Indien eenige beproeving of eenig 
onderzoek na de indienststelling onvoldoende 
uitkomsten heeft opgeleverd, mng de stoomketel 
niet weer in gebruik worden genomen, dan 
nadat de door den Raad van Toezicht noodig 
geachte voorzieningen zijn aangebracht. 

2. Blijkt rut zoodanige beproeving of zoo
darug onderzoek, dat de stoomketel van een 
trekvoertuig niet meer onder de vroeger toege
laten hoogste stoomdrukking v~ilig werken kan, 
zoo wordt door den Raad van Toezicht aan 
bestuurders de keus gelaten de door den Ra.ad 
noodtg geachte voorzieningen aan te brengen, 
of wel de ketf'l voorta-an met aanwending van 
eene op te geven lagere drukkrng te gebruiken. 
In het laatste geval wordt de vroeger voor het 
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trekvoertuig, waarop de ketel gebru.ikt wordt, 
verleende akte van vergunning door eene nieuwe 
vervangen. 

Register van ketelbeproevingen. . 
27. 1. Van elke beproeving en van elk 

onderzoek, als in de artikelen 23 en 24 bedoeld, 
wordt door den daarmede belasten rijksambte
naar aanteekening gehouden in een register, 
daartoe door bestuurders onder goedkeuring 
van den Raad van Toezicht aan te leggen. 

2. In dat register wordt tevens aanteeke
ning gehouden '<"an de wijzigingen en de belang
rijke herstellingen, die de ketel sedert de vorige 
beproeving heeft ondergaan, en van zijnen 
toestand. 

1lfoatregelen bij ketelbeproevingen door den 
tramwegdienst te nemen. 

28. Bij elke beproeving en bij elk inwendig 
onderzoek in artikel 24 bedoeld van den stoom
ketel op een trekvoertuig wordt vanwege 
bestuurders zorg gedragen, dat : 

a. de ketel, indien deze op het trekvoertuig 
ter beproeving wordt aangeboden, geplaatst 
zij boven een droogliggenden aschkuil, en in 
elk geval te bekwamer hoogte voor het onder
zoek; 

b. de vuur- en rookka.st en de pijpen behoor
lijk gereinigd en de aschbak, roosters, vuurbrug, 
enz. verwijdercl zijn. 

C. V an t r e k v o er tu i g e n, w e I k e 
door andere drijfkracht dan 

s t o o m w o r d e n b e w o g e n. 

I. Voorschriften betreffende de opst~lling mn 
motoren, generatoren, electromotoren, trans/or-

1natoren en acctimulatoren in trekvoertuigen. 

29. 1. Motoren, generatoren, electromo
toren, transformatoren en accumulatoren wor-
den zoodanig opgesteld, dat zij voor onbe
voegden niet toegankelijk zijn. 

2. Het gestel of de mantel :van generatoren, 
electromotoren of transformatoren wordt per
manent geleidend met het onderstel van het 
trekvoertuig verbonden. 

3. Electromotoren welke tot aandrijving 
van een trekvoertuig dienen, worden, behalve 
door eene veerkrachtige ophanging, nog door 
eene naa.r het oordeel van den Raad van 
Toezicht voldoende borgkoppeling aan het 
ondetstel van het trekvoertuig opgehangen. 

4. Opstelling van accumulatoren op houten 
onderlagen is toegelaten, mits eene tweede 
enkelvoudige isolatie van eene ruet-hygrosco
pische onderlaag is voorzien . 

5. Voor eene doelmatige ventilatie der 
accumulatorenruimte en· afvoer van event ueel 
overgestorte vloeistof wordt zorg gedragen . 

6. Toepassing van ceJl uloide en soortgelijke 
Hcht brandbare materialen is alleen toegelaten 
voor zoodanige onderdeelen der accumulatoren, 
welke blijvend in de accumulatorenvloeistof 
zijn ondergedompeld. 

II. Voorschriften betreffende de electrische ge
leidingen. 

1. De koperdoorsnede van de drij fstr oom
geleidingen wordt geevenredigd genomen aan 
den normaal door die gt:leidingen gaanden 
stroom. 

2. Als grensbelastingen (nominale stroom • 
sterkte van ·het smeltstuk) voor geisoleerde 
drijfstroomgeleidingen gelden de waarden van: 
de volgende tabel : 
Voor geisoleerde geleidingen 
met eene koperdoorsnede van 

4 m.M2• 

6 _ 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 

Grensbelasting. 
25 Ampere 
35 
60 
80 

100 
125 
160 
200 
225 
260 

3. Remstroomgeleidingen hebben ten minste 
dezelfde doorsnede als drijfstroomgeleidingen. 

4. -V oor alle overige geisoleerde geleidingen 
gelden de waarden der volgende tabel. 
Voor geisoleerde geleidingen 
met eene koperdoorsnede van 

0,75 m.M2• 

l 
1,5 
2,5 
4 
6 

10 
16· 

Grensbelasting. 
6 Ampere. 
6 

10 
15 
20 
25 
35 
60 

Geleidingen met eene koperdoorsnede van 
0,75 m.M2• mogen slechts in verlichtingsorna
menten worden toegepast. Tot eene koper
doorsnede van 16 m.M2 • mogen geisoleerde 
geleidingen met eenen eenaderigen kqperkern 
worden toegepast ; hoven deze doorsnede 
moeten meeraderige koperkernen toegepast 
worden. 

5. Geisoleerde geleidingen moeten aan de 
volgende constructie- en beproevingseischen 
voldoen. 

11* 
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De koperkern moet in het vuur vertind zijn 
en omperst met een voldoend dik wat.erd1oht 
gevnloaniseerd gummi-omhulsel, waarover een 
of meer lagen ingummi gedrenkt bandgewikkeld 
zijn. Deze isolatie moet afgedekt zijn door 
eene omspinning van vezelstof, die in isoleer
stof gedrenkt is. 

Bij meervoudige leidingen kan deze om
spinning gemeenschappelijk zijn. 

Deze geleidingen moeten aan den eisch 
voldoen, dat, zij, na 24 uur in water van ten 
hoogste 25° C. te hebben gelegen, in dien 
toestand bestand zijn tegen een proef op door
slaan gedurende een half uur met eene wissel
stroomspanning van 2000 volt bij eene bedrijfs
spanmng tot 1000 volt en van 4000 volt bij 
eene bedrijfspanning tot 2000 volt, gemeten 
tusschen koperkern en water. 

De beproeving geschiedt v66r de omklee
ding der aders. 

6. Blanke geleidingen, verbindingen met 
het onderstel uitgezonderd, worden slechts 
gebezigd, indien zij onwr1kbaar op isolatoren 
zijn bevestigd en buiten bereik van onbevoeg
den zijn aangebracht. 

7. Geleidingen, welke normaal aan bui
gingen of wringen onderhevig zijn, moeten 
een meeraderige, gemakkelijk buigbare koper
kern bevatten. Voor zoover deze geleidingen 
geisoleerd zijn, worden zij van eene wee;vaste 
omkleeling voorzien. 

III. V oorschrifre:n betreff ende de rrwntage der 
electrische geleidingen. 

l. Geisoleerde geleidingen woraen zoodanig 
gemonteerd of beschermd, dat de isolatie 
geen nadeel ondervindt van de warmteuitstra
ling van de in de nabijhe1d opgestelde weer
standen of verwarmingslichamen. 

2. In ruimten, voor de opstelling van accu 
mulatoren bestemd, mogen geene andere 
geleidingen worden aangebracht dan in die 
ruimten benoodigd. 

3. De aansluiting van de drijf-, stuur- en 
rem~troomgeleidingen aan de verschillende 
toestellen heeft plaats door geborgdeschroeven 
of door soldeermg. 

4. Naast elkaar liggende geisoleerde drijf
stroomgeleidingen worrlen tot eene meervou
dige . g le1ding vereenigd in een zooveel 
mogelijk waterdichten mantel, waarbij verschui
ven en schuren van de geleidingen onderling 
moet zijn uitgesloten, terwijl bij aftakkingen 
van isoleerende, waterdichte aftakkingskappen 
moet worden gebruik gemaakt, of we! elke 

eerstbedoelde geleiding wordt afzonderlijk 
gehonden en bevestigd . 

5. Doorvoering van geleidingen door wan
den of vloeren geschiedt door middel van 
isoleerepde invoerbuizen, waarbij een door
schuren van de isolatie tegen de wanden van 
de invoerbuis is uitgesloten. 

6. Geisoleerde geleidingen mogen direct 
op hout gemonteerd en met houten lijsten 
afgerlekt worden. 

7. Verplaatsbare koppelgeleidingen voor 
drijf-, stuur-, rem- en lichtstroom worden 
zoodanig geisoleerd, dat ongevallen bij aanra
king zijn uitgesloten; zij mogen niet op trek 
belast zijn. De aansluiting in c\e contact
doozen moet zoodanig zijn, dat een losrammelen 
of uitvallen van de contactsti~en onder het 
bedrijf is uitgesloten. De inrichting van de 
koppeleinden moet zoodanig zi.in, dat toevallige 
aanraking van de contactsti~en bij het aan- of 
afkoppelen is uitgesloten. 

8. In de nabijheid van metaaldeelen worden 
geisoleerde geleidingen op bijzondere wjjze 
voorzien, hetzij door eene besohermende om
kleeding, hetzij door eene plaatselijke isolee
rende bekleeiing van de metaaldeelen. 

9. In het algemeen worden door het aan
brengen van spatscherm en, druiplijsten en 
dergelijke naar mogelijkheid voorzorgen ge
nomen, om blootgestelde gele1\lingen tegen het 
opspatten van water en vuil te beschermen en 
voorzorgen genomen, dat ohe, vet en andere 
stoffen, welke de isoleering der geleidingen kun
nen aantasten, niet tot deze kunnen geraken. 

IV. Voorschriften betreffende schakelings-, rege
lings-, bedienin.g~-. beveiligings- en verlichtings-

toestellen. 

1. Bij alle toestellen moet gezorgd worden, 
dat in het bedrijf voorkomende vlambogen 
geen gevaar voor personen kunnen opleveren , 
noch orandbare stoffen kunnen bereiken. 
Hout wordt voor schakel- en verdeeltoestellen 
slechts als constructiemateriaal toegelaten. 

2. Op elk bediemngsplatform worden aan
gebracht: 

a. Een wagenschakelaar, waarmede de drijf-, 
respectievelijk stuur- en remstroom in- en 
uitgeschakeld kunnen worclen, de snelheid 
geregeld, en de richting van rijden gewisseld 
kan worden. De bedieningskrukken van de 
wagenschakelaars (gang- en wisselkruk) moeten 
zoorlanig verbonden zijn, dat zij slechts in 
ruststand, dus bij uitgeschakelden stroom, 
afneembaar ziju. De assen, de metalen 
mantel en dekplaat der wagenscahkelaars 
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worden permanent geleidend met het onderstel 
verbonde1;1. 

b. Een nooduitschakelaar, waarmede de 
drijfstroom onafhankelijk van den wagen
schakelaar kan worden verbroken. Nood
uitschakelaars mogen tevens als maximum 
automatische uitschakelaars zijn ingericht. 

. 3. In de drijf- en stuurstroomtoevoer
leiding wordt steeds eene smeltbeveiliging of 
een maximum automatische uitschakelaar 
opgenomen, terwij l de geleidingen van accumu
latoren en alle andere geleidingen, welke geen 
drijfstroom voeren, elk voor zich zelf afzon
derlijk beveiligd worden, met dien verstande 
dat drijf- en stuurstroomgeleidingen, de ver
bindingsleidingen met het onderstel en de van 
den drijfstroom onafhankelijke remstroom 
geleidingen geene beveiligingstoestellen mogen 
bevatten. 

4 . Drjjf- en stuurstroom~eleidingen, ver
bindingsgeleidingen met het onderstel, alsmede 
van den drijfstroom onafhankelijke remstroom
geleidingen mogen slechts in de wagenschake
laars uitschakelbaar zijn. 

5. Trekvoertuigen, door electriciteit be
wogen, die den drijfstroom· ontleenen aan 
eene bovengrondsche electrische geleiding, 
moeten van spanningsveiligheden (z. g . blik
semafleiders) voorzien zijn, die ook, na herhaal
de ontlading, werkvaardig blijven. Inrich
ting en opstelling van deze veiligheidstoestel
len moeten zoodanig zijn, dat gevaar voor 
personen en brand is uitgesloten. De aard
klem van bovenbedoelde toestellen moet 
langs den kortst mogelijken weg metbetonder
stel verbonden worden. In de naar de elec
tromotoren voerende a~akking der drijfs
stroomtoevoerleiding wordt bovendien een 
smoorspoel opgenomen. 

6. Weerstanden worden zoodanig opgesteld, 
onderscheidenlijk opgehangen, dat stroom
overgang op daarvoor niet bestemde deelen 
bij elke weergesteldheid zooveel mogelijk uit
gesloten is. 

7. De onder spanning staande deelen 
van electrische gloeilampen en toebehooren 
worden, voor zoover zij binnen gewoon hand
bereik zijn gelegen, · door eene isoleerende 
omhulling beschermd. 

8. De binnen gewoon handbereik Jiggende 
metaaldeelen van verlichtingsornamenten 
worden permanent geloidend met het onder
stel verbonden. 

Aanvullende voorschriften. 

30. Bijaldien de bedrijfsspanning ten op-

zichte van aarde hooger is dan 1200 volt kunnen 
de voorschriften van artikel 29 voor elk geval 
in het bijzonder door den Raad van Toezicht 
worden aangevuld . 

Toe-passelijkheid van voorschriften voor rijtuigen 
en wagens op trekvoertuigen. 

31. Op tre1.·voertuigen, tevens ingerioht 
voor het vervoer van personen of (en) goederen, 
zijn mede van toepassing de voorsohriften, 
vervat in de artikelen 39, 42, 83 en 84. 

lngebruikneming van mechanische en electrische 
inrichti·ngen op trekvoertuigen, welke door andere 

drijfkracht dan stoom worden bewogen. 

32. 1. Mecharusche en electrische mrich
tingen op trekvoertuigen, welke door andere 
drijfkracht dan stoom worden bewogen, 
worden niet in gebruik genomen dan na van
wege den Raad van Toezicht te zijn onderzocht, 
beproefd en goedgekeurd. 

2. Bestuurders zenden van elk zoodauig 
trekvoert,uig aan den Raad van Toezicht eene 

. op!(ave behelzende : 
a. de gegevens, vermeld in artikel 18, lid 

5, 6, I, lid 6, U, of lid 6, III ; 
b. ingeval zoodanig trekvoertuig elders dienst 

heeft gedaan, den datum van eerste ingebruik
neming en de herstellingen, die het in de laatste 
zes jaren heeft ondergaan. 

3. Indien de in artikel 16 bedoelde teeke
ningen of schakelschema's niet voldoeude 
duidelijk zijn, moeten de door den Raad van 
Toezicht nader noodig geoordeelde detaH
teekeningen of nader uit,gewerkte schakel
schema's worden overgelegd. 

Beproeving en onderzoek van mechanische en 
electrische inrichtingen op trekvnertuigen, welke 
door andere drijfkracht dan stoom worden bewogen, 

na de indienststelling. 

33. 1. Behalve voor de indienststelling worden 
de meohanische en electrische inrichtingen op 
trekvoertuigen, ·welke door andere drijfkracht 
dan stoom worden bewogen, vanwege den 
Raad van Toezicht onderzocht en beproefd : 

a. na elke belangrijke. hers telling ; 
b. in elk geval om de drie jaren. 
2. De Raad van Toezicht kan aan bestuur

ders vergunnen, dat een ingevolge bet bepaalde 
in het eerste lid onder a of b te verrichten on- • 
derzoek of beproeving wordt uitgesteld. 

Beproeving van de mechanische en electrisclie 
inrichtingen. 

De beproeving omvat : 
A. voor trekvoertuigen, welke middellijk of 
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onmiddellijk door een explosiemotor gedreven 
worden: 

1 °. de beproeving van het vat, waarin de 
bekrachtigingsvloeistof wordt ·medegevoerd; 

2°. de beproeving van de verbindingslei
dingen van bovenbedoeld vat met den explo
siemotor. 

De · beproevingen geschieden eenmaal m et 
water, andermaal met samengeperste lucht op 
een overdruk van onderscheidenlijk 5 en 2 
kilogram per vierkanten centimeter, welke. 
overdrukken gedurende vijf minuten worden 
toegepast. De proefdrukking moet direct 
worden gemeten met een proefmanometer, 
welks aanwijzing van tijd tot. tijd wordt onder
zocht. De uitkomst van de beproeving, onder 
1°. en 2°. bedoeld, is onvoldoern;le, indien 
bij de beproeving blijkt, dat het vat of de 
leidingen en toebehooren eenige nadeelige 
vervorming hebben ondergaan, niet volkomen 
luchtdicht zijn bij den bovenomschreven over
druk of andere belangrijke gebreken aan den 
dag zijn gekomen. 

B. voor de electrische inrichtingen van 
trekvoertuigen, welke middellijk of onmiddel
lijk door electrische drijfkracht bewogen 
worden ·: 

1°. eene beproeving van den isolatieweer
stand der geleidingen en electrische motoren, 
schakelings-, regelings:, bedienings-, beveili
gings- en verlichtingstoestellen. 

2°. eene beproeving van de automatische 
hoofdstroom ui tschakelaars. 

De beproeving onder 1°. geschiedt met eene 
spanning ten minste gelijk aan de bedrijfs
spanning gedurende vijf mmuten tot en met 
eene bedrijfsspanning van 750 volt: Boven 
eene bedrijfspanning van 750 volt geschiedt 
de beproeving met wisselstroom gedurende 
vijf minuten en we! bij indienststelling met 
eene spanning gelijk aan het drievoud der 
bedrijfsspanning en bij latere beproiivingen 
met eene spaJJ.Iling gelijk aari het anderhalf
voud der bedrijfsspanuing, een en antler met 

uitzo.ndering van de op het trekvoertuig aan
wezige laagspanningstoestellen en leidingen, 
die beproefd worden met de in het bedrijf in 
deze toestellen en leidingen optredende maxi
mum-spanning. Bij de beproeving onder 2°. 

• genoemd wordt nagegaan, of de automatische 
hoofdstroomuitschakelaar op de juiste stroom
belasting in werking treedt . . De proefspan
ningen en de proefstroombelastingen hierboven 
bedoeld worden gemeten met nauwkeurig
heids-, volt- of amperemeters, welke op ge
regelde tijden worden geijkt . De uitkomsten 

van eene beproeving zijn onvoldoende, indien 
bij de beproeving blijkt van eenigen stroom
overgang op daarvoor niet bestemde deelen, 
de isolatie op eenige plaats is doorgeslagen, 
de automatische hoofdstroomuitschakelaar 
niet op de juiste stroombelasting in werking 
treedt of na het in werking treden de onder
brekingsvlamboog blijft bestaan of zoo andere 
gebreken aan den dag zijn gekomen. 

V oorschrifren voor het geval, dat de beproeving of' 
het onderzoek van de mechanische en electrische 
inrichtingen na de indienststelling onvoldoende 

uitkomsten oplevert. 

35. Inctien eenige beproeving of eenig 
onclerzoek van de mechanische en electrische 
inrichtingen onvoldoende uitkomsten heeft 
opgeleverd, mag het trekvoertuig niet in 
gebruik worden gesteld, dan nadat de door 
den Raad van Toezicht noodig geoordeelde 
voorzieningen zijn aarigebracht. 

Register van beproevingen van de mechanische 
en electrische inrichtingen. 

36. 1. Van elke beproeving en van elk onder
zoek, als bedoeld in artikel 34, wordt door den 
daarmede belasten rijksambtenaar aanteeke
ning gehouden in een daartoe door bestuurders, 
onder goedkeuring van den Raad van Toezicht, 
aan te leggen register. 

2. In dat register wordt tevens aanteeke
ning gehouden van de wijzigingen en belang
rijke herstellingen, welke de mechanische en 
electrische inrichtingen van het trekvoertuig 
sedert de vorige beproeving hebben ondergaan, 
en van haar toestand. 

Maatregelen bij de beproeving van de mecha
nische en electrische inrichtingen door bestuurder s 

te nemen. 

37. Bij elke beproeving of onderzoek van 
de mechanische en electrische inrichtingen 
van een trekvoertuig wordt vanwege bestuur-
ders gezorgd : ' 

a. dat het trekvoertuig geplaatst is boven 
een droogliggenden werkkuil en in elk geval 
te bekwamer hoogte ; 

b. dat het trekvoertuig in alien deele in- en 
uitwendig behoorlijk gereinigd is ; 

c. dat alle voor het onderzoek of de beproe
ving benoodigde hulpmiddelen en inrichtingen 
benevens benoodigde hulpkrachten ter be
schikking staan van den met het onderzoek 
of de beproeving belasten rijksambtenaar. 

Gebruik van buitenla·ndsche trekvoertuigen. 

38. 1. Trekvoertuigen, behoorende aan 
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buitenlandsche spoorwegdiensten en bestemd 
om dienst te doen op een baanvak, dat ten 
deele op Nederlandsch grondgebied, ten deele 
op dat van een naburig Rijk gelegen is, mogen 
krachtens eene vergunning van den Raad 
van Toezicht op het op Nederlandsch grond
gebied gelegen gedeelte van het baanvak ge
bruikt worden, zonder dat de bepalingen van 
dit reglement het onderzoek en de beproe,-ing 
van trekvoertuigen betreffende worden toege
past, mits: 

a. de trekvoertuigen, wat de algemeene 
inrichting en de hoofdafmetingen aangaat, 
zonder bezwaar voor de veiligheid kunnen 
worden toegelaten, en 

b. door bestuurders het bewijs wordt gele
verd, dat voor die trekvoertuigen ,oldaan 
is aan de bepalingen dienaangaande in bet 
naburige Rijk van kracht. 

2. Door bestuurders moeten aan den Raad 
van Toezicht aangaande de in het eerste lid 
bedoelde trekvoertuigen de opgaven worden 
verstrelrt, bedoeld in artikel 23, onderscheiden
lijk artikel 32, alsmede die, welke de Raad 
bovendien voor het toezicht noodig oordeelt. 

3. De Raad van Toezicht kan te alien tijde 
eene vergunning, als in het eerste lid bedoeld, 
intrekken. 

D. Van rijtuigen en wagens. 

f oorachriften betreffende de inrichting van 
rijtuigen en wagens. 

31). 1. De rijtuigen en wagens moeten op 
veeren rusten en onderling en met het trek
voertuig door veerkrachtige koppelingen ver
bonden kunnen worden. 

2. De balcons der rijtuigen moeten van 
door den Raad van Toezicht goed te keuren 
beweegbare afsluitingen worden voorzien. 

3. De rijtuigen moeten voorzien zijn van 
lampen. Het aantal, de lichtsterkte en de 
lichtbron behoeven de goedkeuring van den 
Raad van Toezicht. 

4. De inrichtingen, die dienen voor ver
warming van de rijtuigen, behoeven de goed
keuring van den Raad van Toezicht. 

lnzending van teekeningen van rijtuigen en 
wagens. 

40. 1. Alvorens rijtuigen of wagens aan 
te schaffen of tijdelijk in het voertuigpark op 
te nemen, bieden bestuurders aan den Minister 
volledig uitgewerkte algemeene teekeningen 
van die voertuigen ter goedkeuring aan. 

2. Van rijtuigen en wagens, welke van 
electrische inrichtingen zullen worden Yoorzien, 

moeten tevens voldoend toegelichte schakel
schema's dier inrichtingen ter goedkeuring 
worden overgelegd. 

3. Bestuurders geven daarbij tevens op 
welk aantal rijtuigen of wagens volgens de 
aangeboden tcekeningen zal worden aan
geschaft of tijdelijk in het voertuigpark opge
nomen. Voor aanschaffing of tijdelijke opne
ming in het voertuigpark van een grooter 
aantal wordt opnieuw goedkeuring van de 
bovenbedoelde teekeningen en schakelschema's 
vereischt. 

4. Van elk rijtuig en van elken wagen, 
bedoeld in het eerste of in het derde lid, zenden 
bestuurders v66r de indienststelling aan den 
Raad van Toezicht eene opgaaf omtrent · het 
door weging gevonden gewicht van het voer
tuig in onbeladen toestand. 

Eiachen, waaraan electrische inrichtingen en 
leidingen aan, op of in rijtiiigen en wagens 

moeten voldoen. 

41. Electrische inrichtingen en leidingen 
aan, op of in rijtuigen en wagens moeten aan 
dezelfde eischen voldoen als aan die inrich
tingen en leidingen a-an, op of in trekvoertuigen 
gesteld, met name in artikel 29 en artikel 34 
onder B. 

Indienstatelling van rijtuigen en wagen,<1. 
Vaststelling maximum-belasting. 

42. 1. Rijtuigen en wagens worden niet 
in dienst gesteld, voordat zij vanwege den 
Raad van Toezicht zijn onderzocht en goedge
keurd, en voordat door of van wege dezen 
Raad eene schriftelijke vergunning tot inge
bruikneming is uitgereikt. 

2. Bij die goedkeuring wordt door den 
Raad van Toezicht voor de rijtuigen het maxi
mum-aantal personen, dat in elk rijtuig of elke 
afdeeling en op elk balcon mag worden vervoerd, 
en voor de wagens het draagvermogen vastge
steld. 

IVijziging van de inrichting van rijtuigen en 
wagens na de indienstatelling. 

43. Wijzigingen van de inrichting van 
rijtuigen en wagens behoeven de goedkeuring 
van den ifinister, indien de constructie, na.ar 
het oordeel van den Raad van Toezicht, ten
gevolge van die wijzigingen niet meer zou 
overeenstemmen met die, op de in artikel 40 
bedoelde teekeningen en schakelschema's aan
gegeven. 

Gebruik van buitenlandsche rijtuigen en wagena. 

44. 1. Rijtuigen en wagens, beboorende 
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aan buitenlandsche spoorwegdiensten, mogen I 
op tramwegen hier te lande voor doorgaand 
vervoer worden gebruikt, zonder dat de bepa
lingen van dit reglement, het onderzoek van 
rijtwgen en wagens betreffende, worden toe
gepast, mits : 

a. die rijtuigen en wagens, wat de algemeene 
inrichting en hoofdafmetingen betreft, niet 
m eer afwijken van de voorschriften van clit 
reglement dan zonder bezwaar voor de veilig
heid op de tramwegen kan worden toegelaten ; 

b. het niterlijk geen twijfel laat aangaande 
de deugdelijkheid en den goeden staat van 
onderhoud van het materieel ; 

c. de rijtuigen inwendig zindelijk onderhou
den en voor het gemak der reizigers niet minder 
goed ingericht zijn dan op Nederlandsche 
tramwegen wordt geeischt. 

2. Bestuurders zorgen, dat de algemeene 
inrichting en de toestand van rijtuigen en 
wagens van buitenlandsche spoorwegdiensten, 
die in een trein van hun dienst overgaan, vooraf 
onderzocht worden, teneinde na te gaan, dat 
zij aan de eischen, in het eerste lid gesteld, 
voldoen, en dat die rijtuigen en wagens niet 
in den trein worden geplaatst, indien zij daar
aan niet voldoen. 

E. B e p a I i n g e n v an a l g em e e n e n 
aard. 

Onderhoud van het materieel en onderzoek na de 
indienst8teUing 

45. 1. Het materieel moet voortdurend 
in goeden staat van onderhoud worden ge
houden. 

2. Alie voertuigen moeten ten minste 
eenmaal in de drie jaren, en voorts zoo dikwijls 
en zoodra de Raad van Toezicht zulks noodig 
acht, worden gelicht en onderzocht, waarbij de 
assen, potten en draagveeren worden verwij
derd. De termijn van drie jaren wordt gere
kend van den dag, waarop het voertuig na 
het laatste onderzoek is in dienst gesteld. 

3. Bij het onderzoek van trekvoertuigen, 
welke door stoomkracht worden bewogen, 
wordt de juistheid van de b~lasting der veilig
heidskleppen en van de aanwijzing van den 
manometer nagegaan. 

4. Bij het onderzoek van trekvoertuigen, 
welke niet door stoomkracht bewogen worden, 
strekt het onderzoek zich uit tot de aanwezige 
deelen onder artikel 34 onder A en B genoemd 
en wordt nagegaan, of de mechanische en 
electrische inrichtingen aan de daaraan in dit 
artikel gestelde eischen voldoen. 

Verplicht ·ngen van beAtuurders ten rvmzien van 
onderzo,k ·ngen p,n bepror,vingen vanwege den 

R aad i•nn Toezicht. 

46. Voor alle onderzoekingen en beproevin
gen van rollend materieel of ketcls, welke 
v66r of na de indionststelling vanwege den 
Raad van Toezicht geschieden, worden door 
bestuurders de nooclige hulpmicldelen, werk
tuig~n en werklieden kosteloos beschikbaar 
gesteld. 

Rollend materieel van bijzondere inrichting. 

47. 1. Ten behoeve van rollend materieel 
van bijzondere inrichting, of ten behoeve van 
bijzondere inrichtingen aan dit materieel, in 
dit reglemcnt niet voorzien, knnnen de bepa
lingen van dit reglement door den Minister 
buiten toepassing verklaard en door andere 
bepalingen vervangen worden. 

2. De buiten toepassing vorklnarde bepa
lingen van dit reglement en de gestelde voor
waarden of nieuwe bepalingen worden in de 
vergunning vermeld. 

Voor8chri/ten betrefjende de wielen der vrertuigen . 

48 . 1. De wielen van alle voertuigen moe
ten spoorkransen hebben van voldoende 
afmetingen. 

2. De Raad van Toezicht kan, voor een 
voortwg met meer clan twee vaste assen, van 
het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlee
nen voor de wielen det> assen, gelegen tusscben 
de buitenste assen. 

3. De breedte van de wielen aan den 
omtrek moet zoo groot zijn, dat bij de grootst 
voorkomende speelruimte en gehecl naar eenen 
kant verschoven as, de buitenkant van het wiel 
ten minste vijf en ,eertig millimeter voorbij den 
binnenkant van de spoorstnaf reikt. 

Opschri/ten op het rollend materieel. 

49. l. Op eene zichtbare plaats wordt 
duidelijk aangegeven : 

a. op alle voertujgen : de naam of het merk 
van den tramwegdienst, het volgnummer, de 
datum van inclienststelling en die van de 
laatste lichting, de radstand en het gemcht 
met en zonder wielen en assen ; 

b. op de rijtuigen : de klassc, waartoe elk 
rijtuig of elke afdeeling behoort, zoo er althans 
verschillende klassen zijn, alsmede in elk rijtuig 
of elke rijtuigafdeeHng en op elk balcon het 
door den Raad van Toezicht krachtens artikel 
42 yastgestelde maximum-aantal personen, dat 
zich daarin of daarop mng bevinden ; 
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c. op de wagens : het door den Raad van 
Toezicht krachtens art. 42 vastgestelcle draag
veonogen. 

2_ De Raad van Toezicht kan, inclien zulks 
voor de veiligheid van de reizigers noodig is, 
voorschrijven, dat op de balco~s en in de 
rijtuigen waarsclmwingen voor de reizigers 
tegen het uitsteken van lichaamsdeelen buiten 
het rijtuigprofiel en tegen het op eene gevaar
lijke wijze verlaten van de rijtuigen moeten 
worden aangebracht. 

Omgrenzingsprofiel. 

50. Alle voertuigen, die in het voertuig
park van een tramwegdienst worden opge
nomen, moeten blijven binnen het omgrenzings
profiel, dat door den Minister, bestuu'rders 
gehoord, wordt vastgesteld. 

Registers rollend materieel. 

51. 1. Door bestuurders worden een of 
meer registers aangelegd, waarin voor elk 
voertuig afzonderlijk cle herstellingen en de 
wijzigingen, alsmede de data van en de bevin
dingen bij de in artikel 35 bedoelde onderzoe
kingen worden opgeteekend. 

2. In die registers wordt bovendien van elk 
trekvoertuig eene korte omschrijving opgeno
men, benevens, zoo het trekvoertuig door 
stoomkracht wordt bewogen, de data van en de 
bevindingen bij de in de artikelen 23 en 24 
bedoelde beproevingen en onderzoekingen ; 
zoo het trekvoertuig niet door stoomkracht 
bewogen wordt, de data van en de bevindingen 
bij cle in de artikelen 32 en 33 bedoelde beproe
vingen en onderzoekingen. 

Materieel van spoorwegen, w:iarop dit reglement 
nirt van toepassing is . . Gebruik van materieel 

van een tramweg op een anderen tramweg. 

52. 1. Rollend materieel van spoorwegen, 
waarop <lit reglement niet van toepassing is, 
mag op de onder <lit reglement vallende 
tramwegen niet gebruikt worden clan met 
voorafgaa nde goedkeuring van den Raad v a n 
Toezicht en met inachtneming van de daarbij 
te stellen voorwaarden. 

2. Rollend materieel van een onder <lit 
reglement vallende tramweg mag op een ande
ren tramweg worden gebruikt, tenzij <lit ge
bruik door den Raad van Toezicht verboden 
wordt. 

AFDEELING III. 

VAN DE TRE INEN . 

Plaatsing van de trekvoertuigen in de treinen ; 
plaats van den wctgenvoerder. 

53. 1. H et trekvoertuig wordt steeds aan 
het hoofcl van den t rein geplaatst; bij electri
sche t rekkracht moet de wagenvoerder den 
trein van het voorste balcon van het voorste 
voertuig af of van eene daarmede gelijk te 
stellen plaats besturen. 

2. Wanneer de snelheid niet grooter is 
clan tien K. M. per uur en het in de richting 
der beweging zich bevindencle voorste voertuig 
aan de voorzijde goecl wordt bewaakt, is het 
duwen van treinen toegelaten en mag bij elec
trische trekkracht de wagenvoercler den trein 
van eene anclere plaats, clan in het eerste 
lid is voorgeschreven, besturen. 

3. Meer clan twee trekvoertuigen mogen 
zich niet in een trein bevinden. Zij vormen 
steeds de eerste twee voertuigen. De machinist 
of wagenvoerder van het voorste trekvoertuig 
geeft de noodige seinen. 

4. De Raad van Toezicht kan bij electri sche 
trekkracht en in bijzondere gevallen ook bij 
stoom als trekkracht ontheffing van het be
paalde in de eerste clrie leclen verleenen. 

Treinbeambten, treininrichting en treinlengte. 

54. 1. Wanneer de grootste toegelaten 
snelheid meer bedraagt clan 35 K. M. per uur, 
moeten op het trekvoertuig twee beambten 
aanwezig zijn. 

2. Wanneer de grootste toegelaten snelheicl 
niet meer bedraagt clan 35 K. M. per uur, be
hoeft op het trekvoertuig slechts Mn beambte 
aanwezig te . zij n, tenzij naar b,.et oorcleel van 
den Raad van Toezicht de aanwezigheid van 
een tweeden beambte op , het trekvoertuig 
tijdens den rit wordt gevorderd. 

3. Indien slechts Mn beambte zich op het 
trekvoertuig bevindt, moet een tweede beambte 
in een der voertuigen aanwezig zijn, in staat 
om den trein ' tot stilstand te brengen, hetzij 
door zich gedurende den rit op het trekvoertuig 
te begeven, clan wet op eenige andere door den 
Raad van Toezicht goedgekeurde wijze. 

4. Treinen voor reizigersvervoer moeten 
zoodanig zijn ingericht en daarin moet zich 
gedurende den rit een beambte op zoodanige 
plaats bevinden, dat deze zich in alle rijtuigen 
kan begeven, waarmede reizigers vervoerd 
worden, en zich op een door den Raad van 
Toezicht goedgekeurde wijze met den machinist 
of den wagenvoerder in verbinding kan stellen. 
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5. De Raad van Toezicht kan voor treinen, 
welke door andere trekkracht dan stoom worden 
bewogen, ontheffing verleenen van het bepaalde 
in het eerste lid, en van het bepaalde in het 
vierde lid, voor zoover daarin is voorgeschre
ven, dat een beambte zich gedurende den rit 
in alle rijtuigen moet kunnen begeven. 

6. De samenstelling van een trein moet 
zoodanig zijn, dat het totaal aantal wielassen 
der samenstellende voertuigen niet meer dan 
zestig bedraagt ; de Raad van Toezicht is 
bevoegd onder nader te stellen voorwaarden 
een hooger maximum-aantal assen toe te staan 
of, indien bijzondere omstandigheden zulks 
naar zijn oordeel noodig maken, een lager 
maximum-aantal assen voor te schrijven. 

Remmen. 

55. 1. Voor treinen, waarmede reizigers 
worden vervoerd, is boven het aantal assen in 
onderstaanden staat aangegeven, het gebruik 
van zelfwerkend doorgaand remwerk verplicht 
bij eene: 

gro~tste snelheid van het totaal aantal voer
rn K.M. per uur : tuigassen moet beremd zijn : 

tot 20 M.K. ½ van het aantal voertuig
- assen boven de 18 ; 

tot 35 K.M. 1/ 1 van het aantal voertuig
assen boven de 10 : 

van 35-45 K.M. alle voertuigassen. 

2. Het stelsel van het zelfwerkend doorgaand 
remwerk, in het eerste lid bedoeld, behoeft de 
goeclkeuring van den Raad van Toezicht ; het 
remwerk moet zoodanig ingericht zijn, dat 
de rem zoowel op het trekvoertuig als op elk 
rijtuig, waarvan de assen moeten worden 
beremd, in werking kan worden gebracht. 

3. De rem van alle in reizigerstreinen 
aanwezige rijtuigen, die van doorgaand zelf
werkend remwerk zijn voorzien, moet zich in 
dienstvaardigen staat bevinclen ; kan hieraan 
in bijzondere gevallen voor een rijtuig niet 
worden voldaan, clan moet dit rijtuig buiten 
dienst worden medegenomen. 

4. Van treinen, waarmede geene reizigers 
worden vervoerd, moeten zooveel voertuig
assen beremd worden als in den volgenden 
staat is aangegeven : 

grootste snelheid I van het totaal aantal voe{
in K.M. per uur: tuigassen moet beremd zijn : 

tot 20 K.:llI. 
van 20 totenmet 

45K.M ... 

met een minimum van 
2 voertuigassen. 

Bij toepassing van bet in <lit lid gegeven 
remvoorschrift wordt van ledige wagens elke 
as slechts als een halve as in rekening gebracht. 
Het bepaalde in <lit lid is niet van toepassing 
op treinen, waarvan de snelheid die van 10 
K.M. per uur niet overschrijft. 

5. Bij treinen, welke over hellingen steiler 
dan 1 : 50 met een hoogteverschil van drie 
meter of meer worden vervoerd, moet het 
achterste voertuig van een bediend remtoestel 
zijn voorzien. 

6. De Raad van Toezioht kan van de be
palingen in <lit artikel ontheffing verleenen en 
is bevoegd de doorgaande rem voor alle treinen 
voor reizigersvervoer op een tramweg verplicht 
te stellen, zelfs al bedraagt de grootste toege
laten snelheid. niet meer dan 20 K.M. per uur, 
alsmede 0111 voor goederentreinen eene krach
tiger beremming,_ dan volgens het vierde lid 
geeischt wordt, voor te schrijven, indien zulks 
met het oog op het lengteprofiel van den tram
weg, de opeenvolging van de treinen of andere 
omstandigheden wenschelijk mocht blijken. 

7. Bij toepassing van de hierboven gegeven 
remvoorschriften worden ter berekening van 
het aantal voertuigassen, dat in den trein 
aanwezig is, de assen van het trekvoertuig 
medegeteld, met <lien verstande, dat voor 
meerassige door stoomkracht bewogen trek
voertuigen niet meer dan twee assen berekend 
mogen worden. 

Snelheid. 

56. 1. De snelheid, waarmede de treinen 
worden vervoerd, mag de grootste toegelaten 
snelheid niet overschrijden. 

2. Zij moet worden verminderd overal, 
waar de grootste toegelaten snelheid ·voor het 
verkeer over den tramweg gevaar kan op· 
leveren. 

3 Het maximum der toegelaten snelheid 
wordt alsdan door den Raad van Toezicht 
bepaald. 

4. De Raad van Toezicht kan voor baange
deelten, waar zulks in het belang van het 
veilig verkeer over den tramweg wenschelijk is, 
voorschrijven : 

dat de treinen v66r het berijden claarvan 
moeten stoppen ; 

dat en op welke wijze een beambte van den 
tramwegdienst voor den trein uit zal gaan; 

clat een beambte van den tramwegdienst 
zich zal gaan overtuigen, dat het aangrenzende 
baangedeelte veilig berijdbaar is of dat hij 
het publiek met behulp van seiumiddelen op 
de komst van een trein opmerkzaam zal maken. 
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5. Alvorens voorschriften, als bedoeld in 
het derde of vierde lid, vast te stellen, hoort de 
Raad van Toezicht daarover bestuu~ders en 
het betrokken provincia.al bestuur. 

Aanwezigheid van gereedschappen in de treinen. 

57. Op elken trein moeten de noodige 
gereedschappen voorhanden zijn, om bij 
kleine ongevallen in herstellingen ,an het 
rollend materieel te voorzien. 

Nazien van de treinen. 

58. Bestuurders zorgen, ' dat elke trein, 
voordat hij het station, waar hij is samenge
steld, verlaat, geheel wordt nagezien, waarbij 
er in het bijzonder op moet worden gelet, dat : 

a. de voertuigen geene gebreken vertoonen, 
die voor de veiligheid van het verkeer gevaar 
kunnen opleveren ; 

b. het tr~kvoertuig en de andere voertuigen 
onderling goed gekoppeld zijn, hieronder mede 
gerekend alle gevorderde koppelingen voor 
doorgaande rem, electrische clrijf-, rem-, stuur
of lichtstroom, enz. 

c. de gevorderde seinrniddelen aanwezig eri 
zoo noodig aangebracht zijn; 

d. voor zoover de trein met doorgaa[\d 
rem werk is uitgerust en het stelsel van de 
reminrichting eene beproeving bij stilstaanden 
trein toelaat, dit goed werkt. 

Verplichtingen van den machinist of den wagen
voerder bij het voeren van een trein. 

59. 1. De machinist of de wagenvoerder is 
verplicht bij het rijden, in het bijzonder waar 
de tramweg is aangelegd op den openbaren 
weg, steeds nauwlettend acht te geven op de 
omgeving om, hetzij in geval van belemmering 
op den tramweg, hetzij ter voorkoming van 
'ongelukken op den openbaren weg, de snelheid 
te minderen of den trein zoo noodig ,tot stil
stand te brengen .. 

2. Hij geeft met de in artikel 15, eerste lid , 
letter b, bedoelde bel waarschuwingsseinen 
a0,n het publiek, zoo dikwijls dit noodig is, 
bepaaldelijk v66r het oversteken van den weg, 
wanneer de trein zich op den openbaren weg 
bevindt, alsmede bij het naderen van J'angs 
den tramweg staande gebouwen, die over 
den tramweg uitweg hebben, en bij het n0,deren 
van een overweg. 

3. Met goedkeuring van den 1Iinister kunnen 
de in het tweede lid bedoelde waarschuwings-

1 seinen op eene andere wijze dan met de be! wor-
den gegeven. · 

Wijze van rijden bij dubbel spoor. 

60. Waar dubbel spoor ligt, wordt onder 
gewone omstandigheden tusschen de stat ions 
en halten het ten opzichte van de richting van 
beweging rechts liggende spoor bereden . Bij 
werktreinen, bij hulptreinen, bij ·ongevallen en 
bij andere buitengewone omstandigheden kan 
onder verantwoordelijkheid van den beambte, 
die zulks beveelt, ,an dezen regel worden 
afgeweken. 

A/stand tusschen opeenvolgende treinen. 

61. 1. Wanneer de grootste toegelaten 
snelheid niet meer bedraagt dan 20 K.M. 
per uur, mag· een trein een anderen trein niet 
,olgen, voordat laatstgenoemde trein ten minste 
tweehonderd meter verwijderd is. Bedraagt 
de grootste toegelaten snelheid meer dan 20 
K.M. per uur, dan moet deze afstand ten 
minste vijfhonderd meter bedragen. 

2. De voorgeschreven afstand wordt tus
schen twee opeen,olgende treinen zooveel 
mogelijk bewaard. 

3. De Raad van Toezicht kau toestaan, dat 
bij electrische trekkracht de in het eerste en 
tweede lid voorgeschre,-en afstanden worden 
verminderd. 

Toezicht op trekvoertuigen in dienstvaardigen 
staat. 

62. 1. Trekvoertuigen in dienstvaardigen 
sta.at staan voortdurend onder behoorlijk 
toezicht. 

2. Van alle in dienstvaardigen staat stil 
staande trekvoertuigen moet Iiet handel of de 
gangkruk in den ruststand zijn gesteld en bij 
trekvoertuigen, welke hun drijfkracht aan stoom 
ontleenen, de stoom zijn afgesloten, de cylinder
kranen open en de remmen vast staan. 

Rangeerende treinen. 

63. De bepalingen omtrent de treinen, 
vervat in de artikelen 9, 53 onder 1 en 2, 54, 55, 
57 en 61 zijn niet van toepassing op rangeerende 
treinen. 

Maximmn-belasting. 

64 . Bestuurders zorgen, dat : 
a. met de rijtuigen niet meer personen ver

voerd worden dan krachtens artikel 42 in elk 
rijtuig of in elke afdeeling en op elk balcon 
mogen worden vervoerd ; 

b. de wagens niet beladen worden boven het 
draagvermogen, krachtens artikel 42 vastge
steld. 
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Verlichting en verwarming. 

65. 1. De rijtuigen zijn gedurende .den 
tijd, dat zij ten dienste van het publiek gebruikt 
worden: 

a. des nachts behoorlijk verlicht ; 
b. van 1 November tot 1 April behoorlijk 

verwarmd. 
2. De Raad van Toezicht kan van de 

verplichting tot verwarming ontheffing ver
leenen. 

V oorschriften betrefjende treinen, geheel bestaande 
uit -materieel van spoorwegen, voor welke geld,t de 

wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67). 

66. 1. Treinen, geheel bestaande uit mate
rieel van spoorwegen, voor welke geldt de wet 
van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67), daar
onder begrepen die, welke vallen onder artikel 1, 
eerste lid, letter a der Locaalspoor- en Tram
wegwet, blijven ook indien zij rijden op de in 
dit reglement bedoelde tramwegen, onderwor
pen aan de voorschriften betreffende samen
stelling, reminrichting, treinseinen, enz. welke 
voor de eerstbedoelde spoorwegen van kracht 
zijn, met dien verstande, dat de bepalingen, 
vervat in artikel 55 van dit reglement, ook voor 
deze treinen gelden. 

2. De Raad van Toezicht kan van het 
bepaalde in het eerste lid ontheffing verleenen. 

AFDEELING IV. 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. 

Eischen aan de beambten te stellen. Ontslag van 
ongeschikte beambten. 

67. 1. Alie beambten, wier werkzaam
heden op de veiligheid van het verkeer van 
invloed kunnen zijn, moeten kunnen lezen 
en schrijven, alsmede een voldoend gehoor
vermogen en een normaal gezichtsvermogen 
bezitten, voor zoover zulks voor de behoorlijke 
uitoefening van hun dienst wodt vereischt. 

2. Beambten, · die werkzaamheden, welke 
op de veiligheid van het verkeer van invloed 
kunnen zijn, naar het oordeel van den Minister 
niet behoorlijk yervullen, worden op vordering 
van dien Minister door bestuurders ontslag~n. 

Bijzondere bepalingen voor den machinist of den 
wagenvoerder. 

68. 1. De machinist of de wagenvoerder 
moet geheel bekend zijn met de inrichting van 
het trekvoertuig, met die der andere voertuigen 
en met het gebruik van de verschillende toe
stellen, handels, enz. op het trekvoertuig. Hij 

moet bovendien kleine herstellingen aan het 
materieel kunnen uitvoeren. 

2. Hii moet den leeftijd van een en twintig 
jaar bereikt hebben. 

3. Bestuurders reiken bij zijne aanstelling 
a.an iederen machinist of wagenvoerder eene 
akte uit, waaruit blijkt, dat hij aan boven
staande voorwaarden voldoet. 

Gebruik van dienstvoertuigen. 

69. Dienstvoertuigen al of niet door me
chanische kracht bewogen mogen op den tram 
weg slechts gebruikt worden onder verant
woordelijkheid van een begeleidenden beambte 
en zoodanig, dat het veilig en regelmatig ver
keer over den tram weg daarvan geen nadeel 
ondervindt. 

Buitengewone omstandigheden en ongevallen. 

70. 1. Indien zich gedurende den rit 
Ieiten of omstandigheden voordoen, waardoor 
de veilighe1d van het verkeer over den tramweg 
in gevaar kan worden gebracht, geeft de be
am bte, aan wien de leiding van den trein is op
gedragen, zoo spoedig mogelijk daarvan kennis 
aan den beam bte van het meest nabij gelegen 
station. 

· 2. Bij ongevallen neem t eerstgenoemde 
beambte de noodige maatregelen tot beveihging 
van den trein. 

Hulp bij ongevallen. 

71. Bestuurders moeten ten genoegen van 
den Raad van Toezicht de noodige maatregelen 
nemen, waardoor wordt verzekerd, dat bij 
een ongeval spoec!ig hulp kan worden verteend 
en zoo noodig de weg ontruimd en hersteld. 

Kennisgeving van ongevallen. 

72. 1. Van alle feiten, die de veiligheid 
van het verkeer over c!en tramweg in gevaar 
hebben .gebracht, ook dan wanneer daaruit 
geenerlei noodlottige gevolgl)n zijn ontstaa_n, 
alsmede van alle ongevallen, waarhij -personen 

worden gedood of verwond, geven bestuurde.s 
zoo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan 
den rijksambtenaar met het dagelijksch toe
zicht belast. 

2. Bij ernstige ongevallen wordt bovendien 
na het onderzoek door bestuurders een verslag, 
waarin zooveel mogelijk de oorzaken van het 
ongeval zijn vermeld, aan den Raad van 
Toezicht en aan den bovenbedoelden rijks
ambtenaar toegezonden. 

3. Zoo het voorval den dood of de verwon
ding van een of meer personen ten gevolge 
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heeft gehad, geschiedt de in het eerste lid 
bedoelde kennisgeving per telegraaf, en wordt 
van het gebeurde door bestuurders onmidde\lijk 
bericht ·gegeven aan den burgemeester dcr 
gemeente, in welke het ongeval heeft plaats 
gehad, en aan den officier van justitie bij de 
arrondissementsrechtbank, onder welke die 
gemeente ressorteert. Tot lijkschouwing zal 
slec,hts in overleg met laatstgenoemden am hte
naar mogen worden overgegaan. 

AFDEELING V. 

DIENST· EN RUSTTIJDEN . 

Verklaring van in deze afdeeling aebezigde uit
drukkingen. 

In deze afdeeling wordt verstaan : 
A. onder ,,beambten" alle personen. die bij 

eene tramwegonderneming in dienst zijn, met 
uitzondering van de personen, op wier arbeid 
van toepassing zijn de hoofdstukken IV en V 
der ,,Arbeidswet 1919" en van hen, te wier 
aanzien de Minister verklaart, dat aan toepas
selijkheid van deze afdeeling geen behoefte 
bestaat; 

B. onder ,,diensttijd" de tijdruimte, gelegen 
tusschen het oogenblik, waarop de beambte 
aanwezig moet zijn om zijn werk te beginnen 
en dat, waarop hij zijn werk kan verlaten tot 
het genieten van den in artikel 75 vermelden 
onafgebroken rusttijd . Indien echter aan een 
beambte te zijner standplaats omstreeks 
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 artikel 74 
niet als diensttijd in rekening gebracht ; 

G. onder ,,rusttijd" of ,,rustdag" de tijd
ruimte, waarin de beambte geheel vrij is van 
elke bemoeienis met den tramweg; 

D. onder ,,etmaal" het tijdsverloop van 
middernacht tot midd~rnacht ; 

E. onder ,,tijdvak van een zeker aantal 
achtereenvolgende etmalen" elk willekeurig 
gekozen tijdvak van dien duur. 

Diensttijden. 

74. 1. De diensttijd mag per etmaal niet 
meer. bedragen clan twaalf (12) uren. 

2. De gezamenlijke duur van de.diensttijden 
en gedeelten van diensttijden mag niet meer 
bedragen per veertien (14) achtereenvolgende 
etmalen: 

a. voor machinisten en wagenvoerders clan 
honderd acht (108) uren; 

b. voor de niet onder a vallende treinbe
am bten honderd veertien (lll) uren; 

c. voor beambten, die naar het oordeel van 
den Raad van Toezicht uitsluitend of in hoofd
zaak belast zijn met bewakingsdiensten dan 
honderd vier en veertig (144) uren; 

d. voor het overige personeel dan honderd 
acht en twintig (128) uren. 

3. De Minister kan intusschen de diensttij
den van machmisten, wagenvoerders en de 
overige treinbeambten· per etmaal ten hoogste 
vier (4) uren en per veertien (14) achtereen
volgende etmalen ten hoogste achttien (18) 
uren lager vaststellen dan in het eerste en tweede 
lid is bepaald. 

Rusttijden en -poozen. 

75. 1. Aan de beambten moet tusschen 
elke twee opeenvolgende diensttijden een 
onafgebroken rusttijd worden gelaten van 
ten minste twaalf (12) uren. 

2. Op de door den Minister, bestuurders 
gehoord, te bepalen stations, halten, baanvak
ken of posten kan voorwaardelijk of onvoor
waardelijk voor de door hem aan te wijzen 
beambten die onafgebroken rusttijd tot ten 
minste tien (10) uren worden beperkt. 

3. Aan de beambten moeten boven de in 
het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde 
rusttijden gedurende den diensttijd de noodige 
koi'te rnstpoozen voor het gebruiken van de 
maaltijden worden toegestaan. 

Rustdagen en Zondagsrudt . 

1. De beambten genieten in het jaar: 
a. ten minste twee en vijftig (52) rustdagen, 

indien ten minste twaalf (12? op een Zondag 
vallen en anders 

b. ten minste zes en vijftig (56) rustdagen, 
indien minder dan twaalf (12) op een Zondag 
vallen. In dit geval moeten ten minste acbt 
(8) rustdagen op een Zondag vallen. 

2. Een rustdag wordt geacht op Zondag 
te vallen, indien ten minste twee en twintig (22) 
uren binnen het etmaal van zoodanigen dag 
vallen. 

3. De duur van elk dier rustdagen moet, 
indten zij niet onafgebroken op clkander volgen, 
ten minste dertig (30) uren bedragen ; volgen 
eenige rustdagen elkander op, dan moet de 
duur van elk dier rustdagen ten minste vier 
en twintig (24) uren bedragen. 

4. Voor beambten, behoorende tot een 
kerkgenootschap, dat den wekelijkschen rust-

• <lag niet op Zondag viert, wordt, wanneer zij 
aan bestuurders hun verlangen daartoe hebben 
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kenbaar gemaakt, de Zondag als rustdag 
vervangen door den dag, die door hun kerkge
nootschap als wekelijksche rustdag is aange
nomen. 

Ontheffingen. 

77. De :Minister kan van de bepalingen 
van de artikelen 74, 75 en 76 voorwaardelijk 
ontheffing verleenen. 

Dienstroosters en dienstregisters. 

78. 1. De dienst- en rusttijden der be
ambten worden opgenomen in dienstroosters, 
waarin achter den naam van elk hunner 
melding gemaakt wordt van de strekking, de 
dagteekening en het nummer der hem betref
fende beschikkingen van den Minister krach
tens artikel 73 onder .A, 74, tweede lid , 75, 
tweede lid en artikel 77 genomen. 

2. Aan elk station, elke halte en elken 
post worden de dienstroosters betreffende de 
aldaar geplaatste beambten binnen vier (4) 
weken na het in werking treden van eene 
nieuwe dienstregeling op eene zichtbare plaats 
opgehangen. De Raad van .Toezicht kan van 
deze bepaling ontheffing verleenen. 

3. Door of vanwege bestuurders worden 
registers aangelegd en geregeld bijgehouden, 
ter plaatse door den Raad van Toezicht te 
bepalen, waarin voor elk persoon, werkzaam 
op treinen of op trekvoertuigen, wordt aa.nge
teekend tusschen welke tijdstippen hij dagelijks 
dienst heeft gedaan. De registers worden 
ingericht naar een model, dat door den Minister, 
bestuurders gehoord, wordt vastgesteld. De 
Raad van Toezicht kan van deze bepaling 
ontheffing verleenen. Aan de leden van den 
Raad van Toezicht en de rijksambtenaren, 
onder hem met het dagelijksch toezicht belast, 
wordt te allen tijde op hun verlangen inzage 
van die registers verstrekt. 

Toegelaten a/wijkingen. 

79. I. Van het bepaalde bij of krachtens 
de artikelen 74, 75, eerste en tweede lid, en 
76 kan worden afgeweken, wanneer dit in het 
belang van de behoorlijke uitoefening van den 
d1enst of van de veiligheid van het verkeer 
noodzakelijk is en de afwijking met door het 
nemen van andere maatregelen kan worden 
voorkomen. 

2. Vanwege bestuurders wordt van elke 
afwijking binnen acht (8) dagen m ededeeling 
gedaan aan den rijksambtenaar, met het 
da.gelijksch toezicht op den tramweg belast. 

AFDEELING VI. 

MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN HET 

ORDELIJK VERKEER. 

Toeaang tot de treinen en wachtlokalen. 
80. 1. Personen, in kennelijk beschonken 

toestand of lijdende aan besmettelijke ziekten, 
of die wegens andere redenen hinderlijk of 
gevaarlijk zijn, worden met in den trein of in 
het wachtlokaal toegelaten, en, zich daarin 
bevindende, daaruit verwijderd ; in die gevallen 
zijn bestuurders tot vervoer bevoegd, indien 
er gelegenheid bestaat tot afzonderlijke plaat
sing en behoudens inachtneming van de 
bepalingen der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134) tot voorziening tegen 
besmettelijke ziek t en, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165). 

2. In "de wachtlokalen worden niet toege
laten of daaru it verwijderd dieren, geladen 
vuurwapenen en andere voorwerpen, welke 
door hun aard of door hun omvang gevaarlijk 
of hinderlijk voor de reizigers zijn. 

3. De beambten van den tramwegdienst zijn 
bevoegd te onderzoeken of vuurwapenen, ook 
die in zakken of kisten besloten, geladen zijn. 

V ervoer van zieke dieren. 

81. 1. Het is verboden zieke dieren en 
dieren, komende van plaatsen, waar besmette
lijke veeziekten heerschen, ten vervoi:r per 
tramweg aan te bieden of te laten aanbieden 
of per tramweg te vervoeren. 

2. De Minister is bevoegd, bestuurders 
gehoord, ten behoeve van wetenscb appelijk 
onderzoek, van het in het eerste lid vermeld 
verbod ontheffing te verleenen. 

3. De Minister is bevoegd bij het voorko
men van besmettelijke veeziekten te bepalen, 
dat op door hem aan te wijzen stations, vee 
in het geheel niet of alleen op door hem vast te 
stellen voorwaarden ten vervoer mag worden 
aangenomen. 

Goederen, waarvan het vervoer verboden is of 
slechts onder bijzondere voorwaarden wordt toe-

gelaten. 

82. I. Het is verboden ten vervoer per tram
weg aan te bieden of te laten aanbieden of 
per tramweg te vervoeren : 

buskruit, schietkatoen, geladen vuurwapenen, 
knalzilver, knalkwikzilver, knalgoud, vuurwerk, 
schietpapier, nitroglycerine, pikrinezure zouten, 
dynamiet en alle voor zelfontbranding of 
ontploffing vatbare voorwerpen, voor zoover 
deze zaken niet uitdrukkelijk onder de voor-
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waardelijk tot het vervoer toegelatene zijn 
opgenomen. 

2. Het in het eerste lid vermehle verbod 
geldt niet voor : 

I. de bekrachtigingsvloeistof, welke in het 
daarvoor bestemde vat op trekvoertuigen, door 
exploisiemotoren middellijk of onmiddellijk 
gedreven, wordt medegevoerd ; 

II. voor rijksdienst en door rijksambtenaren 
binnen de grenzen des rijks te verzenden bus
kruit, munitien en ernstvuurwerken in bijlage 
A van het Algemeen Reglement Vervoer 1901 
bij name genoemd, ingepakt en vervoerd 
overeenkomstig de in die bijlage voor elke 
soort vermelde voorschriften . 

3. Voor het geval, dat op de in het tweede 
lid onder II bedoelde stoffen of voorwerpen 
ook, volgens het vierde lid van dit artikel, 
eene der in bijlage B van het Algemeen Regle
ment Vervoer 1901 voorkomende bepalingen 
toepasselijk is, mogen de stoffen of voorwerpen, 
met inachtneming van de minst bezwa.rende 
bepaling, ten vervoer worden aangenomen. 

4. Het is verboden ten vervoer per tramweg 
aan te bieden of te laten aanbieden of per tram-

. weg te vervoeren de in bijlage B van het 
Algemeen Reglement Vervoer 1901 bij name 
genoemde goederen, voor zoover niet voldaan 
is aan de in die bijlage voor elke soort vermelde 
voorschriften. 

5. Het bepaalde in het eerste en het vierde 
lid geldt niet voor: a. munitie, welke officieren 
en minderen van he_t leger of van de vloot 
medevoeren ; 

b. patronen, welke in dienst zijnde beambten 
der politie voor de vuurwapenen, welke zij op 
hunne reis dragen, medevoeren ; 

c. jachtpatronen, die jagers in geringe 
hoeveelheid voor de jachtgeweren, welke zij 
op hunne reis dragen, medevoeren ; 

d. de goederen, genoemd in bijlage B van 
het Algemeen Reglement Vervoer 1901 onder 
III (lucifers e. d.) en XLI (knalbonbons), 
welke reizigers in geringe hoeveelheden, of 
geringen omvang, als reisbenoodigdheden mede
voeren. 

6. Wordt gedurende den loop van den trein 
overtreding van de bepalingen van dit artikel 
ontdekt, dan worden de in strijd met die be
palingen in de rijtuigen medegenomen voor
werpen zoodra· mogelijk daaruit verwijderd 
en in den goederen- of bagagewagen overge
bracht, of op het eerste station, waar stil 
gehouden wordt; uit den trein verwijderd. 

7. Een geweer moet steeds m et de tromp 
naar boven worden geplaatst . 

Maatregelen van orde. 

83. § 1. 1. Het is verbodefi zich zonder 
beboorlijk plaatsbewijs in den trein te bevinden, 
tenzij op eerste aanvrage van den beambte
van den tramwegdienst de plaats, waar men 
is ingestapt en de plaats van bestemming 
worde opgegeven en de verschuldigde vracht
prijs wordt betaald tegen ontvangst van een 
plaats bewijs. 
· 2. Onder behoorlijk plaatsbewijs wordt 

verstaan een plaatsbewijs, dat op den dag, 
waarop wordt gereisd, geldig is voor de reis,. 
welke wordt of zal worden afgelegd en voor 
den trein en de klasse, waarin de reiziger zich 
bevindt, en dat niet is verminkt of onleesbaar
gemaakt. 

3. De reiziger is verplicht het behoorlijk 
plaatsbewijs, waarvan hij krachtens het be
paalde in het eerste lid moet zijn voorzien, te 
toonen en desverlangd te overhandigen aan 
den beambte van den tramwegdienst, zoowel 
op <liens aanvraag in den trein, als bij het
opvragen van de plaatsbewijzen op het terrein 
van den tramweg na aankomst met den trein . 
Hij, die niet in staat is of weigert aan deze· 
verplichting te ·voldoen, wordt gelijkgesteld 
met dengene, die zich zonder behoorlijk plaats
bewijs in den trein bevindt. 

4. Voor de naleving van de voorafgaande· 
bepalingen wordt ten aanzien van kinderen, 
beneden den leeftijd van 10 jaar, die onder 
geleide reizen en die niet kosteloos worden 
vervoerd, hun geleider aansprakelijk gesteld. 

§ 2. Het is aan een ieder, wien het uit den 
aard zijner betrekking niet vrij staat, ver· 
boden: 

a. zich zonder toestemming van een beambte· 
van den tramwegdienst op een trekvoertuig, . 
niet tevens voor personenvervoer ingericht, of 
in een wagen te begeven, of van andere dan de 
voor de reizigers bestemde plaatsen gebruik 
te maken; 

b. zich in een rijtuig of rijtuigafdeeling te 
begeven of daarin te verblijven, indien dit op 
duidelijk zichtbare wijze is verboden of wan
neer dit door een beambte van den tramweg
dienst wordt verboden, op grond, dat daarin 
het in artikel 42 bedoelde maximum-aantal 
personen aanwezig 1s ; 

c. gedurende den rit op een balcon te ver
blijven, indien dit op duidelijk zichtbsre wijze · 
is verboden of door een beam bte van den 
tramwegdienst wordt verboden op grond, dat . 
daarop het in artikel 42 bedoelde maximum
aantal personen aanwezig is ; 
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d. de rijtuigen te verlaten aan eene andere 
z ijde dan de daarvoor bestemde; 

e. in of uit• de rijtuigen te gaan of daartoe 
pogingen aan te wenden of andcren in hunne 
pogingen daartoe behulpzaam te zijn, terwijl 
de trein in beweging is ; 

f. buit,en het geval van gegrond vermoeden 
van gevaar, hetzij voor den trein, hetzij voor de 
zich daarin bevindende personen gebruik te 
maken. van het doorgaande remwerk (noodrem) 
of van inrichtingen, waardoor zonder bemid
deling van het treinpersoneel de trein tot 
stilstand kan worden gebracht ; 

g. zich te begeven in die gedeelten van 
.stations of op die gedeelten van den tramweg, 
welke niet voortdurend of tijdelijk voor het 
publiek zijn toegank~lijk gesteld. 

§ 3. Het is verboden : 
a. te rooken in rijtuigen, rijtuigafdeelingen 

of wachtlokalen, in welke <lit verbod duidelijk 
zichtbaar is aangegeven ; met het rooken in 
die rijtuigen, rijtuigafdeelingen of wachtlo
kalen wordt gelijkgesteld, het zich aldaar met 
brandende tabak bevinden ; 

b. de trekvoertuigen, rijtuigen, wagens en 
wachtlokalen te beschadigen ; 

c. de rijtuigen of wachtlokalen door spuwen 
of op andere wijze te verontreinigen ; 

d. aan mannen om zich te begeven in rij
tuigen, rijtuigafdeelingen of wachtlokalen, 
welke uitsluitend voor vrouwen zijn aangewe
zen; 

e. den tramweg en de daartoe behoorende 
werken te beschadigen, of deze werken, indien 
zij beweegbaar zijn, te bedienen of onklaar te 
maken; 

/. zonder toestemming van bestuurders te 
roeren aan de tramwegbaan of de tramweg
werken; 

g. een wagen te beladen boven het daarvoor 
in artikel 42 vastgestelde draagvermogen; 

h. zonder toestemming van een beambte 
van den tramwegdienst tot <lien dienst be
hoorende voertu1gen te verplaatsen of in 
beweging te brengen ; 

i . af te wijken van de bevelen door een be
ambte van den tramwegdienst gegeven tot 
.handhaving van eenige bepaling van dit 
reglement of in het belang van de veiligheid of 
de ordelijkheid van het verkeer. 

§ 4. De beambte, bedoeld in § 2 onder 
·a, b, enc en in § 3 onder hen i, moet een onder
scheidingsteeken zichtbaar dragen. Dit onder
scheidingsteeken behoeft de goedkeuring van 
den Raad van Toezicht. 

§ 5. Op hen, die volgens de wet van 9 

April 18i5 (Staatsblad n°. 67) recht hebben op 
kosteloos vervoer op den tramweg, zijn boven
staande bepalingen alleen van toepassing in 
zoovcrre als met dat recht en met de bevoegd
heden, in die wet gegeven, is overeen te bren
gen. Zij moeten voorzien zijn van het bewijs 
van hun voormeld recht en dit, of een bewijs 
van vrij ven•oer, op verlangen der beam bten 
van den tramwegdienst toonen en overhan
digcn. 

Annkondiging va1~ reglements- en wetsbepalingen. 

84 . 1. Een door den Raad van Toezicht 
goedgekeurd uittreksel uit <lit reglement, nit 
de wet rnn 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) 
en t,it de L ocaalspoo1·- en Tramwegwet, be
vattende de Yoorschriften door het publiek 
in acht te nemen, moet in elk rijtuig en in 
elke rijtmgafdecling, alsmede in of nabij elk 
wachtlokaal zoodanig worden opgehangen of 
aangcplakt, dat daarvan gemakkelijk kan 
wor<len kennis genomen. 

2. In dat uittreksel worden ook de straffen 
vermeld, welke op overtreding van bovcnbe
doelde bepalingen zijn gesteld, en worden 
voorts opgenomen de artikelen 164, 165, 
179-183, 350, 351 en 35lbis van het Wetboek 
van Strafrecht. 

3. De R aad van Toezicht kan van deze 
verplichting voor de rijtuigen en rijtuigafdee
lingen ontheffing verleenen. Iedere conducteur 
moet in dat geval, terwijl hij als zoodanig dienst 
doet, van da~ uittreksel voorzien zijn. 

AFDEELING VII. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANKONDIGING 

VAN DE OPENING EN VAN DE REGELING VAN DEN 

DIENST. 

' Aankondiging van de opening en van de regeling 
van den dienst op den tramweg. 

85. 1. Bestuurders zijn verplicht ten min
ste acht dagen v66r de opening van den dienst 
op een tramweg : 

a. aankondiging van de opening en van de 
regeling van den dienst te doen in een of meer 
door den Raad van Toezicht aan te wijzen 
bladen; 

b een afdruk of gewaarmerkt afschrift van 
die aankondiging te zenden aan : 

den Minister; 
den Raad van Toezicht en den rijksambte

naar met het dagelijksch toezicht op den tram
weg belast; 

Gedeputeerde Staten der provincien en de 
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besturen der gemeenten, door welke de tramweg 
loopt; 

de officieren van justitie bij de rechtbanken 
en de ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongerechten, binnen wier ambtsge
bied deze gemeenten zijn gelegen. 

2. De in het vorig lid bedoelde aankondi
ging houdt in : 

a. den naam en den zetel van de tramweg
onderneming en de namen der bestuurders ; 

b. het tiJdstip, waarop de dienst geopend 
zal worden; 

c. de dienstregeling van de treinen voor 
het reiz1gersvervoer, waarin alle plaatsen 
worden opgenomen, waar de treinen geregeld 
stilhouden. 

Aankondiging en kennisgeving van eene gewijzigde 
dienstregeling. 

86. 1. Van elke gewijzigde dienstregeling 
zenden bestuurders een afdruk of gewaarmerkt 
afschrift aan den Minister, den Raad van 
Toezicht en den rijksam btenaar met het 
dagelijksch toezicht op den tram weg belast, 
e__n doen zij aankondiging in een of meer door 
den Raad van Toezicht aan te wijzen bladen. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde aankondiging en kennisgeving geschie
den ten minste acht dagen v66r het in werking 
t

0

reden van eene gewijzigde dienstregeling. 
Deze aankondiging moet · den datum van in 
werking treden der gewijzigde dienstregeiing 
bevatten en, indien zij de aangebrachte wijzi
ging niet volledig vermeldt, de plaats waar zij 
verkrijgbaar is. 

3. Slechts wanner bijzondere omstandig
heden de naleving van het bepaalde in het 
vorige lid onmogelijk maken, mag deze aan
kondiging en kennisgeving, laatstbedoelde 
onder vermelding van deze omstandigheden, 
later geschieden en wel uiterlijk op den dag, 
waarop de dienstregeling in werking treedt. 

A ankondiging van de dienstregeling in de rij-
tuigen en wachtlokalen. 

87. 1. Bestuurders zorgen bovendien, dat 
in elk rijtuig en in elke rijtuigafdeeling, alsmede 
in of-nabij elk wachtlokaal, een afdruk van de 
geldende dienstregeling zoodanig, dat daarvan 
gemakkelijk kan worden kennis genomen, is 
opgehangen of aangeplakt. 

2. De Raad van Toezicht kan van deze 
verplichting voor de rijtuigen en rijtuigafdee
lingen ontheffing verleenen. Iedere conducteur 
moet in dat geval , terwijl hij als zoodanig dienst 
<loet, van eene dienstregeling voorzien zijn. 

1\120. 

AFDEELING VIII. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE OPENBAAR~1AKING 

VAN DE TARIEVEN. 

Aankondiging va1~ nieuwe of gewijzigde ta
rieven. 

88. Van vaststelling of wijziging van tarie
ven moet ten minste acht dagen v66r het in 
werking treden van het vastgesteld of gewijzigd 
tarief aankondiging worden gedaan in een of 
meer door den Raad van Toezicht aan te wijzen 
bladen en kennis worden gegeven aan den 
Ministei·, den Raad van Toezicht en den rijks
am btenaa,r met het dagelijksch toezicht op 
den tramweg belast, aan welke autoriteiten 
tevens een exempla,at. van het nieuwe of gewij 
zigde tarief moet worden toegezonden. 

V erkrijgbaa1·stellin1 van tarieven. 

89. Bestuurders zijn gehouden aan een ieder, 
die zulks verlangt, een !}fdruk of een afschrift 
der op hunnen tramweg algemeen geldende 
tarieven kos teloos of tegen betaling te ver
strekken. 

AFDEELING IX. 

BEPALINGEN BETREFFENDE DE BEEEDIGING 

VAN DE BEAMBTEN. 

Wie beeedigd warden. Beslissing wie beambte is. 

90. 1. Alie beambten, die in hµnne betrek
king met het~publiek in aanraking komen of 
wier werkzaamheden in eenig opzicht op de 
vei ligheid van het verkeer van invloed kunnen 
zijn, worden beeedigd. 

2. Bij twijfel, of iemand al dan niet beambte 
is, en of een beambte moet warden beeedigd, 
beslist de Raad van Toezicht. 

W·ijze van beeediging. 

91. 1. De eed (belofte) wordt afgelegd 
voor den rechter van een der kantons binnen 
het Rijk. 

2. Ieder doet den eed (de belofte) als volgt: 
,,Ik zweer (beloof), dat ik alle plichten, welke 

mij door of krachtens de Locaalspoor- en Tram
wegwet zijn of zullen worden opgelegd, eerlijk 
en vlijtig zal . vervullen. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! 
(Dat beloof 1k !)." 

AFDEELING X. 
SLOTBEPALINGEN. 

Verklaring van in dit reglement gebezigde uit
drukkingen. 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
Minister : De Minister, belast met de uit-

12 
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voering van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67) en van de Locaalspoor- en Tramwegwet; 

\ Raad van Toezicht : De Raad van Toezicht 
op de Spoorwegdiensten, bedoeld in artikel 10 
van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67); 

bestuurders: bestuurders van den tramweg
dienst; 

grootste toegelaten snelheid : de door den Mi
nister ingevolge artikel l der Locaalspoor- en 
Tramwegwet bepaalde grootste snelheid van 
vervoer; 

1,.1,ekvoertuig : het voertuig, waa,rvan de be
wegende kracht uitgaat, al of niet tevens voor 
het vervoer van reizigers of (en) goederen 
ingericht; 

machinist: de beambte, belast met de be
diening van een door stoomkracht bewogen 
trekvoertuig ; 

wagenvoerder : de beam bte, belast met de 
bediening van een door andere dan stoom
kracht bewogen trekvoertuig ; 

trein: elk trekvoertuig in dienstvaardigen 
staat met of zonder andere voertuigen ; 

rijtuig: elk voertuig, geheel of gedeeJtelijk 
ingericht voor het vervoer van reizigers ; 

wagen: elk voertuig, ingericht voor het 
vervoer van bagage, goederen of levende 
dieren of ingericht als postkantoor ; 

nacht: de tijd van een half uur na zonsonder
gang tot een half uur v66r zonsopkomst. 

Overtreding van uitvoeringsvoorschriften. 

93. Het niet naleven van krachtens en ter 
uitvoering van de bepalingen van <lit reglement 
door den Minister of door den Raad van Toe
zicht gegeven voorschriften staat gelijk met 
overtreding van die bepalingen. 

Beroep op den Minister van beslissingen van den 
Raad van Toezicht. 

94. 1. Van elke beslissing, krachtens eenig 
artikel van <lit reglement door den Raad van 
Toezicht genomen, kunnen bestuurders bij 
den Minister in beroep komen. 

2. Hebben zij dat niet gedaan binnen zes 
dagen, nadat zij van de beslissing hebben 
kennis gekregen, dan zijn zij tot nakoming van 
de beslissing verplicht. 

Voorwaarden, welke aan ontheffeng warden 
verbonden. 

95. 1. Waar in <lit reglement aan den 
Minister of aan den Raad van Toezicht de 
bevoegdheid is toegekend om ontheffing te 
verleenen van bepalingen van dit reglement, 

kunnen aan die. ontheffingen voorwaarden 
worden verbonden. 

2. Het niet naleven van de gestelde voor
waarden staat gelijk .met overtreding van de 
bepalingen, van welke onder die voorwaarden 
ontheffing werd verleend. 

Toepasselij kheid van het reglement op bestaande 
tranuvegdiensten met andere dan stoomtrekkracht. 

96. Uiterlijk op 1 Mei 1921 moeten alle 
electrische en mechanische inrichtingen, aan, 
op of in trekvoertuigen, zoome:le alle electrische 
inrichtingen aan, op of in rijtuigen en wagens 
voldoen aan de voorschriften van dit reglement, 
tenzij door den Minister van een dezer voor
schriften tijdelijk ontheffing is verleend. In 
de ontheffing wordt behalve 'de voorwaarden, 
waaronder zij wordt verleend, tevens de termijn 
vermeld, waarvoor zij geldt . 

Toepasselijkheid van- het reglement op buiten
landsche tramwegondernemingen. 

97. Ten aanzien van buitenlandsche tram
wegondememingen, welke haren dienst hier 
te lande uitoefenen, kunnen door den Minister 
afwijkingen van <lit reglement worden toege
staan. 

Verkorte titel. 

98. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Tramwegreglement". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Febru
ari 1920, (Staatsblad n°. 85). 

Mij bekend, 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

REGLEMENT, ter uitvoering van het vijfde lid 
onder b van artikel 5 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet, houdende bijzondere bepalingen 
voor het vervoer op tramwegen. 

A I g e m e e n e b e p a I i n g. 

Toepasselij kheid van dit reglement. 

Art. 1. 1. Dit reglement geldt uitsluitend 
voor die tramwegen, waarop het op verzoek 
van bestuurders van den tramwegdienst door 
den Minister bij een in de Staatscourant te 
plaatsen beschikking van toepassingis verklaard. 

2. D e Minister is bevoegd te alien tijde op 
eene krachtens het vorige lid genomen beschik
king terug te komen. 
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HOOFDSTUK I. 

T o e p a s s e l ij k v e r k 1 a r i n g v an a r
t i k e 1 5, t w e e d e 1 i d, de r Lo c a al
s p o o r- e n T r a m w e g w e t o p t o t 
v e r v o e r a an g e n o m en g o e d e r e n, 
e n van bepalingen der wet van 

9 A p .r i l 1875 (Staats b lad n°. 67). 

Verantwoordelijkheid der ondernemers. 

2. Ondernemers van een onder <lit reglement 
vallende traihwegdienst zijn verantwoordelijk 
voor de schade door tot vervoer aangenomen 
goederen bij de uitoefening van den dienst ge
leden, ten ware de schade buiten hunne schuld 
of die hunner beambten zij ontstaan. 

Beperking van verantwoordelijkheid. 

3. 1. Artikel 3 van de wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) is op de onder <lit 
reglement vallende tramwegen van toepassing. 

2. De regels, aan het slot yan het in het 
eerste lid genoemde wetsartikel bedoeld, zijn 
voor de onder <lit reglement vallende tramwegen 
vervat in hoofdstuk II van <lit reglement . 

Oprichting van stations en halten. 

4. Artikel 25 van de in artjkel 3 genoemde 
wet is op de onder <lit reglement vallende 
tramwegen van toepassing met <lien verstande, 
dat ook op andere puriten, dan daartoe krach
tens genoemd wetsartikel door den Minister 
zijn aangewezen, halten en stations mogen 
worden gemaakt. 

R egeling van de vervoersvoorwaarden. 

5. Artikel 27 van de in artikel 3 genoemde 
wet is op de onder dit reglement ~allende 
tramwegen slechts in zoove1Te van toepassing, 
dat bij algemeenen maatrege_l van bestuuf 
worden geregeld : 

de voorwaarden voor het vervoer van reizi
gers en goederen ; 

het afhalen en bestellen der goederen en het 
loon daarvoor te genieten ; 

de behandeling van de in de rijtuigen of 
stations achtergelaten voorwerptm en van de 
onafgehaalde of onbestelbare goederen ; 

de tijd, waarna die voorwerpen en goederen 
kunnen verkocht worden en de wijze, waarop 
die verkoop zal kunnen geschieden. 

Goedkeuring van tarieven. 

6. Artikel 28 van de in artikel 3 genoemde 
wet is op de onder <lit rnglement vallende 
tramwegen· in zooverre van toepassing, dat de 

tarieven voor het vervoer van personen en 
goederen de goedkeuring van den Minister 
behoeven en dat qij de afkondiging van tarieven 
of tariefwijzingen ingevolge artikel 88 van het 
1'ramwegreglement de beschikking, waarbij 
die tarieven of tariefwijzingen zijn goedgekeurd, 
moeten worden vermeld. 

Verplichting tot vervoer. 

7. 1. Voor de onder <lit reglement vallende 
tramwegen geldt in afwijking van artikel 31 
der in artikel 3 genoemde wet de n avolgende 
bepaHng: 

De ondernemers zijn verplicht de reizigers 
en de ten vervoer aangeboden goederen te 
vervoeren tegen geene hoogere prijzen clan 
in de tarieven zijn bepaald, en overigens 
met inachtneming van de bepalingen van 
hoofdstuk II (artik,elen 9-62) van dit 
reglement. 
2. Voor het doorgaand verkeer over tram

wegen, voor welke <lit regement geldt, en over 
spoorwegen, waarop de ·wet . van 9 April 1875 
(Staatsbl.ad n°. 67) van toepassing is, zijn 
naast het in het eerste lid van <lit artikel 
gegeven voorschrift, de bepalingen van het 
tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 
31 der aangehaalde wet ongewijzigd van kracht . 

Doorgaand verkeer. 

8. Artikel 32 van de in artikel 3 genoemde 
wet is op de onder <lit reglement vallende 
tramwegen in zooverre van toepassing, dat de 
ondernemers van den tramwegdienst tot na
koming van d e in dat artikel omschreven 
verplichtingen s!echts zijn gehouden, voor 
zooveel betreft de verhouding van hunnen 
t ramweg tot spoorwegen, waarop de wet van 
9 April 1875 (Staatf!blad n°. ~7) vat! toepassing is. 

HOOFDSTUK II. 

B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t v e r
v o er van person en en go e de re n. 

AFDEELING I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Verplichtingen van de beambten van den tramweg
dienst. 

9. 1. De beambten van den tramweg
dienst m oeten zich beleefd tegenover het 
puhliek gedragen en, voor zoover <lit met hun 
dienst overeen be brengeri is, de noodige 
voorkomendheid inachtnemen. 

2_ Zij waken tegen overtredingen en trach
ten die door gepaste waarschuwingen te 
voorkomen. 

12• 
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3. Zij mogen voor hunne dienstverrichtingen 
aan het publiek geene belooning of fooien 
vragen. 

4. Zij rooken niet, wanneer zij, in dienst, 
met het publiek in aanraking zij n . 

Verhouding va1i het publiek tegenover de beambten 
van den tramwegdienst. 

10. H et pu bliek is verplicht de voorschriften 
op te volgen, welke door de beambten van den 
tramwegdienst, aan hunne dienstkleeding ken
baar, of van eene aanstelling of van een onder
scheidingsteeken voorzien, in het belang van 
de orde en veiligheid worden gegeven. 

Beperking van de verplichting tot vervoer. 

11. 1. Wanneer de dienst gestaakt is of 
-de gewone middelen van \' ervoer niet toerei
kend zijn, kan het vervoer met een bepaalden 
.trein niet geeischt worden. 

2. Wanneer de loop van den trein gestoord 
is, zoodat daarmede de reis niet kan worden 
aangevangen of voortgezet, kunnen de reizigers 
den vrachtprijs voor den niet afgelegden 
weg terug ontvangen, tegen quitantie en terug
gave van het plaatsbewijs. Deze bepaling 
geldt ook voor houders van plaatsbewijzen 
voor de reis heen en terug . 

3. Verhindering van vervoer en groote 
vertraging van de treinen moeten onmiddellijk 
aan het publiek op duidelijk zichtbare wijze 
zoo nauwkeurig mogelijk worden bekend 
gemaakt. 

Betalingen. 

12. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 19, tweede lid, der Muntwet 1901 ge
schieden alle betalingen uits luitend met gang
bare Nederlandsche munstspecien, bankbil
jetten of met in andere Staten gang bare gouden 
muntspecien. 

2. De betalingen voor plaatsbewijzen of 
voor inschrijving van bagage kunnen in afge
past geld worden gevorderd. 

3. De bestuurders van den tramwegdienst 
bepalen, onder goedkeuring van den Minister, 
tegen welken koers zij de in het eerste lid 
vermelde gouden muntspecien in betaling ne
men en tegen welken koers zij vrachtprijzen en 
andere door hen in te vorderen of uit te betalen 
bedragen, die in eene vr~emde muntsoort zijn 
nitgedrukt, in Nederlandsche munt herleiden. 
Een en antler wordt door aanplakking van eene 
lijst op de plaatsen der vrachtbetaling t er 
kennis van het publiek gebracht. 

4. I ndien de kas, waar de vrachtbetaling 

plaats vindt, zich belast met de inwisseling van 
vreemd papiergeld of zilvergeld, wordt op de 
in het derde lid genoemde lijst eveneens de 
koers vermeld, waartegen deze waarden kun
nen worden ingewisseld. 

AFDEELING II. 

VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER VAN REI· 

ZIOERS EN BAGAGE. 

A. R e izigers. 

Dienstregeling. Tijd van vertrek . 

13. 1. Het personenvervoer geschiedt vol
gens de dienstregeling, aangekondigd overeen
komstig de artikelen 86 en 87 van het Tramweg
reglement. 

2. Het vertrek der treinen wordt geregeld 
naar de uurwerken op de stations, of bij ont
stentenis daarvan naar het uurwerk van den 
beambte met de leiding van den trein belast . 

U i!gifte plaatsbewijzen. 

14. 1. Aan de stations, waar plaatsbewij
zen worden afgegeven, moeten de bureaux 
met de afgifte belast, ten minste twintig 
mi nu ten v{J6r het vertrek van de tremen geopend 
zijn. 

2. Drie minuten v66r bet vertrak van een 
trein behoeven geene plaatsbewijzen meer te 
worden afgegeven. 

Vervoer van kinderen. 

15. 1. Voor kinderen beneden den leeftijd 
van drie jaar wordt zoo zij geene afzonderlijke 
plaats innemen, geen vrachtprijs gevorderd. 

2. Bij twijfel omtrent den leeftijd van 
k.inderen beslist de beambte van den tramweg
dienst, met de controle der plaatsbewijzen 
belast. 

Plaatsne1nen in de rijtuigen. 

16. 1. Er worden geene plaatsbewijzen 
voor bepaald aangewezen plaatsen in de 
rijtuigen afgegeven en deze kunnen niet vooru.it 
besproken worden. 

2. De beambten van den tramwegdienst 
zijn bevoegd. • en op verlangen der reizigers 
verplicht, hun plaatsen a-an te wijzen. 

3. Indien in den trein afdeelingen uitsluitend 
voor vrouwen bestemd mochten zijn, worden 
jongens beneden den leeftijd van dertien jaar, 
door vrouwen begeleid, in die afdeelingen 
toegelaten. 

4. Een reiziger, die zijne plaats verlaat, 
zonder daarop eenig voorwerp te laten liggen, 
moet, wanneer die plaats inmiddel door een 
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re1z1ger is bezet, zich met eene andere plaats 
tevreden stellen. 

5. De vensters moeten, wanneer een of 
meer reizigers zulks verlangen, aan de windzijde 
gesloten zijn . 

Bepcilingen omtrent personen, die voo1· de niede
reizigers hinderlij k zijn. 

17. I. Personen, die ingevolge artikel 80 
van het Tramwegreglement niet in den trein 
of het wachtlokaal zijn toegelaten of daaruit 
zijn verwijderd, ontvangen, zoo zij reeds van 
een plaatsbewijs zijn voorzien, den vrachtprijs 
voor het vervoer van hun persoon en hunne 
bagage, na aftrek van de vracht voor den 
reeds afgelegden weg, terug, tegen intrekking 
van het plaatsbewijs en van het bagagebewijs. 

2. Personen, die nit den trein worden 
verwijderd, kunnen de afgifte -van ingeschre
ven bagage niet vorderen, dan op' het station 
van bestemming, volgens het afgegeven bewijs 
van ontvangst. Niet ingeschreven bagage 
wordt bij hunne verwijdering te hunner be
schikking gesteld. 

3. Bij afzonderlijke plaatsing als bedoeld 
in artikel 80 van het Tramreglement zijn be
stuurders van den tramwegdienst bevoegd 
betaling voor eene afzonderlijke afdeeling te 
eischen . 

Het verlaten van de rijtuigen aan de kantoren der 
in- en uiigaande rechten. 

18. Alie reizigers, die van buiten 's lands 
komen, zijn verplicht · om aan de stations, 
tevens kantoren der in- en uitgaande rechten, 
op aanzegging van de beambten van den 
tramwegdienst of van de ambtenaren der 
Rijksbelastingen, de rijtuigen te verlaten en 
zich te begeven naar het lokaal voor het· 
verrichten der visitatie aangewezen. Bij we1-
gering om aan de aanzegging gevolg te geven, 
kunnen zij uit de rijtuigen verwijderd worden, 
en worden zij alsdan niet tot verder vervoer 
toegelaten, dan nadat zij de vereischte visitatie 
hebben ondergaan, onverminderd het opmaken 
van proces-verbaa l van overtreding, zoo daartoe 
termen zijn. Uitzonderingen wegens lichaams
gebreken of •iekte kunnen worden toegestaan 
door den eerstaanwezenclen ambtenaar der 
Rijksbelastingen. 

Beschadigin(! van rijtuigen. 

19. Hij, die een rijtuig of rijtuigafdeeling 
of voorwerpen, welke daartoe behooren, be
schacligt of ,erontreinigt. alsmede hij, die 
een kind beneden den leeftijd van 10 jaar of 

een dier geleidt, dat een rijtuig of eene riituig• 
afde,:,ling, of voorwerpen, welke daartoe be
hooren, beschacligt of verontreinigt, is verpli cht 
op eerste aanvraag van den beambte van den 
tramweg de schadevergoeding te betalen, 
verschuldigd krachtens het daarvoor vastge
stelde en door den Mimster goedgekeurde 
tarief. 

B. Bag age. 

Aanwijzing van de goederen, welke als bagage 
worden beschoiiwd. 

20. l. Als bagage worden in den regel 
slechts beschouwcl voorwerpen, welke de 
reiziger voor zijne reis noodig heeft en welke 
door de wijze, waarop zij zijn ingepakt - in 
kofters: mantel- en rei szakken, hoedendoozen, 
kleine kisten, en dergelijke - als reisbenoodJgd
heden te onderkennen zijn. Worden voorwer
pen, welke niet voldoen aan de in de vorige 
zinsnedc gestelrle eiscben, door de ondernemers 
van <lPn tramwegrlienst als hagage toegelatcn, 
clan kunnen daarvoor bij bet tarief in afwijking 
van de artikelen 24 en 26 van clit reglement 
bijzondere bepalingen voor de verantwoordc
lijkheid worden vastgesteld. 

Aanneniing van bagage. 

21. 1. H et vervoer van bagage geschiedt, 
met of zonder inschrijving, naarmate clat in 
de tarieven is bepaald. 

2. Bagage, die zonder inschrijving wordt 
vervoerd, moet door de zorg van den reiziger, 
onder toezicht van den tramwegclienst, geladen 
worden . 

3. Bagage, naar het oordeel der beam bten 
van den tramweg onvoldoende ingepakt, of 
,vaarvan de oude plakbriefjes niet, zijn wegge
nomen, behoeft niet ter verzencling te worclen 
aangenomen. Zijn de oude plakbriefjes niet 
verwijderd en is hiervan vermissing of vertra
ging bet gevolg, clan zijn de ondernemers van 
den tramwegdienst niet verantwoordelijk voor 
de daaruit ontstane schade. 

lnscMijving van hagage. 

22 . I. Inscbrijving van ba~age, niet t1en 
minuten v66r het vertrek van den trein aange
boden, mag geweigerd worden. 

2. De betaling van den vrachtprijs van 
ingeschreven bagage geschledt tegen overgave 
van een bewijs van insch1·ijving (bagagebewijs). 

Aflevering van de bagage aan de reizigers. 

23. 1. Niet ingeschreven bagage moet 
onmiddellijk na aankomst van den trein op het 
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station van bestemming ter beschikking van 
den reiziger worden gesteld, door hem in ont
vangst genomen en door zijne zorg, onder 
toezicht van den tramwegdienst, gelost worden· 

2. Ingeschreven bagage wordt op bet 
station van bestemming met den meesten 
spoed afgeleverd, tegen overgave van bet 
bagagebewijs. Daarna zijn de ondernemers 
van den tramwegdienst van alle verantwoorde
lijkheid ontheven. De beambten van den 
tramwegdienst hebben de identiteit van den 
houder van het bewijs niet te onderzoeken . 

3. De houder van bet bagagebewijs heeft 
het recht de afgi~e van de bagage te vorderen, 
zoodra, na aankomst van den trein, waarmede 
de bagage volgens inschrijving moet zijn ver: 
voerd, de tijd is verstreken, vereischt voor de 
re!,!;elmatige uitlading en aflevering en, zoo 
noodig, voor het onderzoek door ambtenaren 
der Rijksbelastingen. 

4. Wordt ingeschreven bagage niet omnid
dellijk na aankomst afgehaald, dan moet het 
daarvoor vastgestelde bewaargeld worden be
t aald. 

5. Bij vermissing van het bagagebewijs 
zijn de beambten van den tramwegdienst alleen 
tot de afgifte der bagage verplicht, na volledige 
aanwijzing van het recht op ontvangst der 
goederen, tegen afgifte van bewijs van ont
vangst en, naar gelang van omstancitgheden, 
tegen het stellen van waarborg. 

6. In afwijking van de bepaling.en rnn het 
eerste en het tweede lid van dit artikel kan, 
voor zooverre de tijd en de omstandigheden 
en de voorschriften omtrent rechten en accijn
zen dit toelaten, de bagage op ,erlangen van 
den reiz1ger bij een eer<ler oponthoud dan op 
het station van bestemmmg worden afgegeve~. 

Verantwoordelijkheid voor bagage. 

24. 1. De ondernemers van den tramweg
dienst zijn verantwoordelijk voor de goede en 
onbeschadigde a flevering van de ten ,·ervoer 
aangenomen bagage, en wel in het algemeen 
volgens de bepalingen voor het ,ervoer van 
goederen, voor zoover die op vervoer van 
bagage van toepassing zijn, en in bet bijzonder 
volgens de volgende bepalingen : 

a. bij verlies of beschadiging wordt de 
werkelijk geleden schade vergoed ; deze ver
goeding kan echter niet meer bedragen dan 
zeven gulden voor elk kilogram, na aftrek van 
het gewicht der niet verloren of onbescha<ligde 
goederen; 

b. de ondernemers van den tram wegdienst 
zijn van alle verdere verantwoordelijkheid 

onthe,en, wanneer ingeschreven bagage niet 
binnen acht dagen, en met ingeschreven bagage 
niet O!Ulliddellijk na aankomst op het station 
van bestemming is in ontvangst genomen .. 

2. De re1z1ger, aan wien ingeschreven 
bagage niet afgeleverd wordt, kan eischen, 
dat op het bagagebewijs dag en uur worde 
vermeld, waarop de afgi.fte is gevorderd. 

Vennissing en verlies van bagage. 

25. 1. Bagage, die niet binnen acht dagen 
na den <lag, waarop zij aan den reiziger moet 
worden afgeleverd, aan bet station van he
stemming 1s ontvangen, wordt als verloren 
beschouwd. 

2. Na dien tijd zijn de bestuurders van den 
tramwegdienst verpl icht onmiddellijk de schade
vergoeding volgens de bepalingen van artikel 
24 aan de reizigers nit te keeren. 

3. Wordl de verloren bagage later gevonden, 
dan moet den belanghebbende, voor zooverre 
de plaats, waar hij zich ophoudt, kan worden 
nagegaan, daarvan kennis gegeven worden, al 
hee~ hij de schadevergoeding ontvangen, en 
kan hij , binnen dertig dagen, nadat hij kennis 
daarvan bekomen heeft, verlangen, dat de 
bagage hem, tegen terugbetaling der schade
vergoeding, hetzij aan het station van bestem
ming of aan dat van afzending, vrachtvrij 
worde teruggegeven. ' 

4. Verlangt hij de bagage niet terug, dan 
wordt zij het eigendom van de ondernemers 
van den tramwegdienst . 

Verantwoordelijkheid voor vertraagde aflevering 
van bagage. 

26. 1. Vergoeding wegens bewezen schade, 
geleden door vertraagde a flevering van bagage, 
kan slechts gevorderd worden tot een hedrag 
van tien cents per kilogram en per etmaal, te 
rekenen van den dag, waarop de aflevering 
had moeten geschi ed ziJn, tot dien, waa rop 
de bagage is afgeleverd of luidens a,rtikf'l 2., 
a ls verloren wordt beschouwd. 

2. De ondernemers van den tramwegdienst 
zijn niet verantwoordelijk voor vertraging bij 
de aflevering van bagage, indien zij bewijzen, 
dat die veroorzaakt is door overmacht,. 

AFDEELING III. 

VERVOER VAN LEVENDE DIEREN. 

Algemeene bepalingen. 

27. Het vervon van levende dieren ge
schiedt volgens de tepalingen voor het vervoer 
van goederen, voor zoover die op dit vervoe; 
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toepa. elijk zijn en nietin de volgende bijzondere 
bepalingen daarvan is afgeweken. 

Aanneming, laden en lossen. Begeltiding. 

28. 1. Levende dieren worden slechts 
ten vervoer aangenomen van en naar de 
stations, daarvoor in de tarieven aangewezen. 

2. Tot het vervoer van wilde, verwilderde 
en Loosaardige dieren is de tramwegdienst niet 
verphcht. 

3. Het Jadoo, lossen, vastbinden en los
maken van de dieren moet door de zorgen en 
voor rekening en risico van afzenders of ge
adresseerden geschieden. De afzender is ver
plfoht zich voor het vertrek van den trein te 
overtuigen, dat de door hem verzonden dieren 
behoorlijk zijn vastgebonden ; hetgeen daartoe 
noodig is, wordt door hem verstrekt. 

4. Bij bet vervoer van levende dieren, 
uitgenomen dieren van kleine gestalte, waaron
<ler honden en vogels, gesloten in manden, 
kooien of hokken hebben de bestuurders van 
den tramwegdienst het recht begeleiding te 
vorderen. 

5. De begeleiders moeten, voor zoover een 
bevoegd beambte van B.en trnmwegdienst 
geene uitzondermg toelaat, plaats nemen 
m de wagens, waarm de dieren geladen zijn en 
gedurende het vervoer toezicht op de dieren 
houden. 

111edenemen van levende dieren in de rijtuigen. 

29. l. Behoudens het bep(l,alde m het 
tweede lid van dit artikel is het verboden 
levende dieren in de rijtmgen mede te nemen. 

2. Bestuurders zijn bevoegd toe te laten, 
dat d ieren, welke met gevaarlijk of hinderlijk 
zijn, op in de tarieven te stellen voorwaarden 
m de rijtuigen worden toegelaten. 

3. Wordt gedurende den loop van den trein 
overtreding van deze bepaling ontdekt, dan 
worden de in strijd daarmee in de rijtmgen 
medegenom1>n dieren zoodra mogelijk, daaruit 
vcrwijderd en in den goederen- of bagagewagen 
overgebra.cht of op het eerste station, waar stil 
gehoudcn wordt, uit den trein verwijderd. 

V ervoer van dieren. 

30. Door bestuurders van den tramweg
dienst worden de treinen aangewezen, met 
welke dieren worden vervoerd. Zij kunnen 
voor de met elken aangewezen trcin te vervoe
ren hoeveelheid een maximum vaststellen. 

Verantwoorii,elij kheid voor dieren. 

31. 1. De verantwoordelijkheid van de 

ondernemers ,an den tramwegclienst voor 
verlies en beschadiging van ten vervoer aan
genomen levende dieren, wordt, behoudens 
het bepaalde in artikel 27, geregeld door de 
voor het ven·oer ,an goederen in afdeeling IV 
van dit hoofdstuk vastgestelde bepalingen. 

2. De onderncmers zijn ni~t verantwoor
delijk ,-oor schade, die ontstaan is uit het 
bijzondere ge,-aar, dat voor de clieren aan het 
vervoer verbonden is. 

3. Zij verleenen geene vergoeding, wanneer 
verlies of beschadiging door wegspringen, 
vallen, stooten, slaan, schrikken, onderlinge 
beschadiging, stikken en dergelijke bij het 
laden of lossen, tijdens het vervoer of · bij het 
oponthoud op het station veroorzaakt is. 

4. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor 
de schade, rue ontstaat nit het gevaar, ter 
voorkoming waarvan bet toezicht van de 
begeleiders dient . 

5. Riertoe worden gerekend alle gevaren, 
die niet ontstaan uit zoodanige beschadiging 
van het voor het vervoer gebezigd voertuig, 
waarvoor de ondernemers van den tramweg
dienst verantwoordelijk zijn, alsmede ook die, 
welke door behoorlijk toezicht, oppassiog en 
voeding van de dieren gedurende het ven-oer 
hadden kunnen worderi voorkomen. 

6. Bestaat er verplichting tot schadever
goeding, dan zijo, zoowel in geval van verlies 
als van beschacliging, de volgende bedragen 
als maxima te beschouwen: 

300 gulden voor een paard ; 
125 ,, vetten os ; 
90 ,, antler rund ; 
12 ,, kalf; 
36 ,, vet varken ; 
15 ,, mager varken ; 
4 ,, speenvarken; 
7 ,, schaap of geit ; 
4 ,, hond; 

36 100 kilogram andere 
dieren. 

7. Dieren, welke Qnderweg of v66r de afl.eve
ring beschadigd of gestorven zijn, moeten toch 
worden aangenomen, behoudens liet eventueel 
bestaand recht op schadevergoeding. Van de 
beschadiging of het sterven wordt melding 
gemaakt op de af te geven quitantie voor 
vracht of gequiteerde vraohtbrief. 

Leveringstijrl,. 

32. l. De leveringstijd voor levende dieren 
wordt in de tarieven geregeld. Die leverings
tijd wordt overigens berekend overeenkomstig 
de bepalingen van afdeeling IV van dit hoofd-
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stuk. Deze bepalingen zijn ook voor de 
gevolgen van overschrijding van den leverings
ti,id van toepaseing. 

2. Bestuurders zijn bevoegd in de ta,rieven 
een termijn te bepalen, binnen welken de 
geloste of in ter lossing gereedgezette wagens 
zich bevindende djeren moeten warden wegge
voe1·cl. 

3. Na verloop van ilien termijn zijn bestuur
ders bevoegcl de ilieren voor rekemng van den 
af:tender elders op te stallcn, na ze eventueel 
te hebben doen lossen, of bewaargelcl te bere
kenen, wanneer zij toelaten, dat de dieren op 
hun terrein blijven staan. 

AFDEELING IV. 

VERVOER VAN GOEDEREN. 

Algemeene bepalinq. 

33. 1. Het vervoer ,an goederen g:eschiedt 
alleen van en naar de daarvoor !!eopende 
stations. 

2. Door zenrling wordt ,erstaan een of 
meer colli, door een afzender aan een en den
zelfden· geadresseerde gericht. 

3. Meer clan een collo, aan verschillende 
geadresseerden gericht, warden niet als eene 
zending aangenomen. 

4. EA-pe:iiteurs en andere personen, die 
z1ch met de verzeniling van goed!'ren voor 
clerden belasten, mogen colli, aan ,erschillende 
personen geadresseerd, nimmer als eene zending 
ten vervoer aanbieden, ook niet door de ver
schillencle colli te zamen te pakken· tenzij dit 
door bestuurders van den tramwegdienst, 
krachtens eene hijzondere overeenkomst, mocht 
wordea toegestaan. 

Beperking mn de verplichting van b •tiiurders 
van den trmnwegdienst 01n goederen ten vermer 

aan te 1iemen. 

34. 1. Voorwerpen, welke door vorm, 
omvang, gewicht of om andere redenen, in 
verband met de inrichtingen en de wijze Yan 
explo1tatie van den tramweg oageschlkt zijn 
om daarover vervoerd te warden, worden 
met ten vervoer aangenomen. 

2. Bestuurclers van den tramwegdienst 
zijn niet verplicht de m de nwnmers I, VI tot 
XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII-XL, 

van den tramweg niet toereikend is, om het 
ten ve~voer aangeboden goed bi nnen den 
voorgeschreven tijd te kunnen verzenden. 

4. Goederen, welker aard volgens het 
oordeel van de beambten van den tramweg
dienst eene inpakking of eene bijzondere 
wijze van inpakking noodzakelijk maakt, ten 
einde verlies of beschailigi ng bij het vervoer te 
voorkomen, behoeven met ten verv,oer te 
warden aangenomen, wanneer zij in het geheel 
met of niet behoorlijk ingepakt zijn. Bij 
uitzondering kunnen zulke goederen ten 
vervoer warden aangenomen , wanneer de 
afzender door eene onderteekende verklarmg, 
naar welke op den vrachtbrief of de adreskaart 
moet worden ,erwezen, erkent, dot de goederen 
niet ot niet voldoende zijn ingepakt ; in deze 
verklaring moeten de versclullende colli ge
speci ficeerd en omschreven warden. De be
stuurders ,an den tramwegdienst mogen ook 
vorderen, dat stukgoederen door den afzender 
op voldoende wijze voorzien worden van den 
naam van het station ,an bestemming en ,an 
duidelijke afzonclerlijke merken of nwnmers, 
in zooverre de aard ilier goederen zulks zonder 
groot bezwaar tdelaat. Bij stukgoederen, 
welke met eene adreskaart ten vervoer worden , 
aangebracht, moet elk collo voorz.ien zijn 
van een drudelijk adres, aangevende den naam 
en de woonplaats van den geadresseerde. • 

5. Geld en geldswaarden, waaronder worden 
,-erstaan : gemunt geld, goud, zilver, platina, 
edelgesteenten, paarlen, juweelen, kleinooilien, 
kanten, munt- en bankbiljetten, effecten, 

. coupons of antler geldswaarilig papier, schilde
rijen, beelden en voorwerpen van kunst, als
mede aUe goederen, waarvan de waarde meer 
dan ,ijftig gulden per kilogram bedraagt, 
behoe,-en s lech~s overeenkomstig de in de 
tarie,en e,entueel vastgestelde bijzondere 
,oorwaarden ten Yervoer aangenomea t e 
worden. 

6. TQt het vervoer van lijkE>n en voertuigen 
zijn bestuurders Yan den tramweg<lienst s lechts 
overeenkomstig de daarvoor in de tarieven 
eventueel vastgestelde bijzondere voorwaarden 
verplicht. 

IVijze van aanbieding ten vervoer. Gebruil. van 
i>rachtbrieven. Sluiten der vrachtovereenkomst. 

XLIV-L , LIV, LIVa en LIVb van bijlage B 35. I. De goedere.a worden ten vervoer 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901 aangeboden met een vrachtbrief of met eene 
bedoelde goederen, ten ·vervoer aan te nemen. adreskaart, naar gelang zulks in de tariernn 1s 

3. Bestnurclers van den tramwegilienst bepaald. 
2iijn niet verplicht goederen ten vervoer aan 

1
1 2. Het gebruik van vrachtbrieven kan 

te nem.en, wanneer hej; beschikbare materieel voor bepaalcle categorieen van goederen door 
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bestuurders van den tramwegdienst verplich
tend worden gesteld. 

3. Wordt een vrachtbrief gebezigd, zoo 
wordt de vrachtovereenkomst gesloten van 
de zijde des a.fzenders door het opmaken en 
aanbieden daarvan, en ,Tan de zijde van den 
tramwegdienst door het als blijk van aanne
ming daarop afdrukken van den expeditie
stempcl van het station van afzendiog. Van dit 
oogenblik is de vrachtovereenkomst gesloten. 

Aanbrengen en verzenden van de goederen. 

36. 1. De goederen moeten aangebracht 
en, wanneer de lacling door de zorgen der 
afzenders geschiedt, geladen worden binnen 
de daarvoor in de bijzondere voorwaarden van 
vervoer gestelde uren. 

2. Jn den regel worden de goederen naar de 
volgorde vervoerd, waarin zij zijn aangebracht . 
De eene afzender mag niet boven den anderen 
worden begunstigd, tenzii daartoe, hetzij 
wegens de inrichtingen van den tramweg, den 
omvang van het vervoer, of het algemeen 
b~lang gegronde aanleidmg bestaat. Hande
lingen tegen deze bepaling geven aanspraak op 
vergoeding van de daardoor ontstane gchade. 

3. De afzenders zijn verplicht de wagens, 
noodig voor het verroer Yan goederen, welke 
door hunne zorgen worden geladen, voor eenen 
bepaalden dag schriftelijk bij den stationschef 
aan te vragen en de lading in de door het 
station van vertrek bepaalde tijdsruimte te 
volbrengen. 

4. Deze tijdsruimte wordt door aanplakking 
in de goederenhneaux ter algemeene kennis 
gebracht. 

Tijdelijke stoorni.~ van he,t vervoer. 

37. Wanneer het vervoer over de~ tramweg 
door overmacht of ongeval tijdelijk gestremd 
wordt, is de afzender niet verplicht te wachten 
totdat het beletsel is opgeheven. Hij kan zich 
alsdan aan de door hem aangegane vracht
overeenkomst onttrekken doch is verplicht 
om aan de ondernemers van den tramwegdienst, 
indien de oorzaak der stemming niet aan hen 
te wijten is, te vergoeden, behalve de gedane 
uitschotten en gemaakte kosten voor laden 
en daarna lossen van de goederen, de vracht 
voor den afstand, waarover het vervoer heeft 
plaats gehad. 

Berekening van de vracht. 

38. l. De vrachtprijzen worden berekend 
naar de tarieven. Behalve de vrachtprijzen 
en bijkomende kosten, in de tarieven aangege-

ven, mag niet in rekening worden gebracht. 
Door de ondernemers van tramwegdiensten 
werkelijk betaalde voorschotten, bijv. invoer
rechten, accijnzen, kosten van voorafgaand 
vervoer en overgave, kosten van herstelling 
van de inpakking der goederen tot hun behoud 
gedurende het vervoer, worden door den afzen
der of geadresseerde terugbetaald. 

2. Zoo de vrachtprijs naar het gewich t der 
goederen wordt berekend, staat het den afzen
der vrij bij het wegen van de goederen tegen -
woordig te zijn. Verlangt hij, nadat het 
gewicht dool'. de beambten van den tramweg
clienst is vastgesteld en v66rdat de goederen 
geladen zijn, eene nieuwe weging in zijne tegen
woordigheid of in bijzijn van zijhen gemachtigde 
clan zijn de bestuurders van den tramwegdienst 
gerechtigd daarvoor een volgens het tarief 
aangegeven weeggeld te vorderen. Dit weeg
geld kan ook geheven worden, wanneer de 
afzender het gewicht niet heeft opgegeven 
Heeft hij dit wel opgegeven en blijkt de opgave 
onjuist, clan kunnen de bestuurders eene in de 
tarieven vast te stellen boete heffen. 

3. Wanneer de goederen door de zorgen 
van de afzenders geladen worden, mogen zij 
de wagens slechts beladen tot het daarop 
aangegeven draagvermogen en binnen het 
daarvoor vastgestelde ladingsprofiel. Voor 
overbelarling kunnen de bestuurders van den 
tramwegdienst, behalve vergoeding der ver
oorzaakte schade, eene in de tarieven vast te 
stellen boete heffen. 

Betaling van de vracht . 

39. 1. Bestuurders van den tramweg
dienst zijn bevoegd vooruitbetaling -van de 
vracht te vorderen. 

2. Indien voor vooruitbetaling van de 
vracht de prijs niet met zekerheid is op te 
geven, kan van den afzend,er verlangd worden, 
dat hij, tot dekking van de vracht, eene aan 
haar VElrmoedelijk bedrag evenredige som 
gelds deponeere. 

3. In dat geval en ook wanneer van eene 
begane vergissing in de· toepassing van de 
tarieven ten aanzrnn hetzij van vracht of van 
bijkomende kosten blijkt, moet hetgeen te 
veel werd betaald of gedeponeerd door bestuur
ders van den tramwegdienst aan den recht
hebbende worden teruggegeven, hetgeen te 
weinig werd geheven, op vordering van de 
bestuurders, door den afzender of den geadres
seerde aan hen worden bijbetaald. Alie hier 
bedoelde vorderingen tot nabetaling van te 
weinig en terugbetalin van te veel betaalde 
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vracht en andern kosten verjaren door verloop 
van een jaar, te rekenen van den dag, waarop 
de betaling heeft plaats gehad of had moeten 
plaats vinden. 

Voorschotten, rembou,·sementen en ptovisie. 

40. 1. Onder voorschotten wordt ver-
staan het betaalde aan vracht en kosten voor 
het voorafgaand vervoer en voor invoerrechten, 
accijnzen of andere bela~tingen, waarmede de 
goederen worden bezwaard. Van voorschotten 
kan eene specificatie geeischt worden. 

2. Onder remboursementen wordt verstaan 
de geheele of gedeeltelijke waarde der goederen, 
waarmede de afzender de goederen belast. 

3. De betaling van voorschotten en de 
aanneming van met remboursement belaste 
goederen is voor de ondernemers der tramweg
diensten niet verplichtend. 

4. De rem boursementen worden zonder 
uitstel aan den afzender uitbetaald tegen 
quitantie, nadat zij door deu geadresseerde 
zijn voldaan en de kennisgeving daarvan aan 
het station van afzending is ontvangen. 

5. Voor voorschotten en remboursementen, 
alsmede voor het bedrag der door de onder
nemers van den tramwegdienst voorgeschoten 
rechten, accijnzen en daarbij behoorende kosten 
kan door hen eene provisie worden in rekening 
gebracht, volgens het daarvoor vastgesteld 
tarief. 

aangewezen zijn bezorgd (zie artikel 56) ; of 
we!, indien geene bestelling is toegezegd of 
uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen, 
wanneer binnen den gestelden termijn na 
aankomst van het goed ter plaatse van be
stemming de schriftelijke kennisgeving van de 
aankomst aan den geadresseerde op de post 
bezorgd of hem op eene andere wijze werkelijk 
ter hand gesteld is (zie artikel 42). Voor 
goederen ,,station restante" is aan den tijd 
van levering voldaan, wanneer de goederen 
binnen dien tijd op het station van bestemming 
ter afhaling gereed liggen. 

6. De tijd van levering wordt verlengd 
met dien, bedoeld in artikel 61, met dien 
noodig voor de vervulling van douaneformali
teiten, en met dien, gedurende welken het 
verkeer buiten de schuld van den tramwegdienst 
gestremd is en dus de aanvang of voortzetting 
van het verkeer tijdelijk verhinderd is. 

Kennisgeving van aankomst en aflevering van de 
goederen . 

42. 1. De bestuurders van den tramweg
dienst geven den geadresseerde schriftelijk 
kennis van de aankomst van de goederen, 
die niet besteld worden, tenzij de geadresseerde 
eens en voor altijd schriftelijk heeft verzocht 
geen kennisgevingen van aankomst van de 
aan zijn adres aangekomen goederen te zenden. 

2. Deze kennisgevingen van aankomst 
L everingstijd. worden tegen berekening van een in de tar!even 

41. 1. De leveringstijd wordt in de ta- vast te stellen loon, hetzij aan de geadresseerden 
rieven geregeld. in persoon of aan hun woning of kantoor 

2. ·De bestuurders der tramwegdiensten bezorgd, hetzij voor hun ricico per post ver
mogen voor markten of voor andei-e omstandig- zonden. 
heden, welke op het verkeer van buitengewonen 3. De bestuurders van den tramwegdienst 
invloed kunnen zijn, onder goedkeuring van zijn verplicht aan den geadresseerde, ter plaatse 
den Minister of onder voorbehoud daarvan, -van bestemming, de goederen af te leveren, na 
langere termijnen bepalen en aankondigen. hem in staat gesteld te hebben ze behoorlijk 

3. De aankondi~ng moet vermelden of die na te zien. Aan het verlangen van den afzender 
goedkeuring verleend is of dat zij voorbehouden om hem de goederen terug te geven of die af 
is . In het laatste geval moet de ll}ter ver- 1 te leveren aan een anderen dan den aangewezen 
kregen goedkeuriug binnen acht dagen bij geadresseerde wordt voldaan, wanneer het 
afzonderlijke aankondiging medegedeeld wor- schriftelijk is medegedeeld v66rdat de kennis
den. geving van aankomst aan den geadresseerde is 

4. De verlengde tertnijn is ni et van kracht, verzonden. 
wanneer de nadere goedkeuring niet is verleend, 4. De bestuurders van den tram wegdienst 
of wanneer zij niet binnen den vastgestelden zijn niet verplicht gevolg te geven aan and.ere 
t ijd van acht dagen wordt aangekondigd. voo1·schriften clan die, welke aan het station 

5. De tijd van levering begint des midder- van .afzending zijn verstrekt. Is de kennis
nachts na de totstandkoming van de vracht- geving van aaniromst door den geadreseerde 
overeenkomst en hij is nagekomen, wanneer ontvangen, zoo hebben de beambten van den 
de goederen v66rdat de tijd is verstreken, .aan tramwegdienst zich alleen naar de aanwijzingen 
den geadresseerde of aan het lokaal, waar deze van den geadreseerde te gedragen. 
zijne zaken drijft, of aan de personen door hem 5. Wanneer de vracht en het verder ,er-
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schuldigde betaald is, worden de goederen 
tegen afgifte van het bewijs van ontvangst 
of na teekening voor ontvangst in het register 
voor ontvangen goederen, waardoor in beide 
gevallen niets meer dan, de ontvangst der 
goederen wordt geconstateerd, op het terrein 
van den tramweg aan den geadresseerde afge
leverd of wel de wagens aan de losplaatsen 
ter lossing beschikbaar gesteld, en zulks met 
inachtneming der volgende bepalingen : 

A. I. De goederen moeten, onder voorbe
houd van hetgeen hieronder sub B is bepaald, 
binnen den tijd, welke in het tarief als vrij 
van liggeld wordt vastgesteld, gedurende de 
daarvoor vastgestelde uren worden wegge
haald. 

2. Deze termijn begint in het algemeen te 
loopen op het oogenblik van de ontvangst van 
de kennisgeving van aankomst, doch voor 
goederen, welker aankomst den geaclresseerde 
niet is bericht kunnen warden, voor goederen 
,,station restante" en voor goederen, waarvan 
de geadresseerden eens en voor altijd schriftelijk 
hebben verklaard, dat zij geene kennisgeving 
van aankomst verlangen, op dat der aankomst 
van het goed. 

B . De termijnen, binnen welke de goederen, 
die door de zorgen van den afzender geladen 
zijn, door den geaclresseerde gelost ·en wegge
voerd moeten zijn, warden door de bijzondere 
voorwaarden van vervoer van elken tramweg
dienst bepaald en op elk station door aanplak
king in de goederenbnreaux ter algemeene 
kennis gebracht. 

6. De geadresseerde heeft de bevoegdheid 
de goederen, waarvan de vrachtprijs naar het 
gewicht is berekend, bij de aflevering op het 
station te doen nawegen, indien daartoe de 
noodige weeginrichtingen voorhanden zijn. 
Zijn deze niet voorhanden, dan staat het den 
geaclresseerde vrij de naweging op de naast
bijgelegen pl~ats, waar dergelijke weeginrich
tingen beschikbaar zijn, te doen verrich ten 

· en wel in tegenwoordigheid van eenen door de 
bestuurders van den tramwegdienst daartoe aan 
te wijzen gemachtigde. 

7. Wijst de naweging geen door de onder
nemers te vergoeden manco aan, dan moet de 
geaclresseerd~ de door die naweging ontstane 
kosten, of het in het tarief vastgestelde loon, 
benevens de schacleloosstelling voor den aange
wezen gemachtigde voldoen. 

8. De ondernemers der tramwegdiensten 
moeten daarentegen, wanneer een door hen te 
vergoeden . manco wordt bewezen, hetwelk 
niet reeds te voren erkend is, den geadresseerde 

de aan dezen door de naweging veroorzaakte 
kosten vergoeden. 

9. Goederen, die besteld worden, worden 
aan den geadresseerde niet afgeleverd, v66rdat 
deze den vrachtprijs en alle bijkomende kosten 
voldaan en voor de ontvangst van de goederen 
in het bestelboek of op de achterzijde der 
adreskaart geteekend heeft. 

10. De bevoegdheid der geadresseerden 
om hunne goederen zelf of door derden te laten 
weghalen kan door de bestuurders in het 
belang van het algemeen verkeer met toestem
ming van den Minister beperkt of opgeheven 
worden. 

11. Goederen, welke krachtens de bepaling 
van art. 53, zevende lid, niet uit de wagens, 
van het terrein of uit de magazijnen van den 
tramwegdienst mogen worden weggevo_erd, 
voordat voor im'oerrechten of accijnzen zekere 
formaliteiten zijn vervuld, worden eerst afge
leverd, nadat het bewijs, dat aan die formali
teiten is voldaan, aan den betrokken beambte 
van den tramwegdienst is vertoond. 

Liggeld en conventioneele boeten. 

43. § 1. 1. Wie, buiten de in art. 37 
omschreven gevallen, eenmaal ten vervoer 
overgegeven goederen v66r hun vertrek terug
neemt uit de goederenloodsen, van de terreinen 
of uit de wagens van den tramwegdienst, is 
daarvoor, boven en behalve de laad- en losgelden 
en het verschuldigde weeg- en telloon, voor 
iederen dag, .gerekend van het oogenblik der 
aanbieding ten veryoer, lig- of magaz(jngeld 
of staangeld verschuldigd, wordende daarbij 
elk aangevangen etmaal voor een geheel 
etmaal gerekend. 

2. Wordt door den afzender de teruggave 
van de goederen op een tusschenstation ,an 
den af te leggen weg verlangd, en voldoen de 
beambten van den tramwegdienst aan dat 
verlangen, clan moet, behalve de verschuldigde 
vracht van den door de goederen reeds afge
legden weg en de bijkomende kosten, nog 
een bij tarief vastgesteld rouwgeld betaald 
warden. 

§ 2. l. Wanneer goederen, die te zamen 
moeten worden verzonden, niet alle te gelijker
tijd worden aangebracht, en blijkbaar vertra
ging plaats heeft, of wanneer aangebrachte 
goederen door schuld van den afzender niet 
met den eerstvolgenden trein verzonden zijn,. 
kunnen bestuurders van den tram wegdienst 
voor de reeds a:angebrachte goederen lig- of 
magazijngeld heffen. 

2. Wanneer het goederen betreft, waarvan 
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bet laden aan de zorgen van den afzender is 
overgelaten en waarvoor een of meer wagens 
te · zijner bescbiklting zijn gesteld . wordt, 
indien niet binnen den bepaalden tijd (zie 
art. 36, derde en vierde lid) de lading is afge
loopen en de goederen ter Yerzending gereed 
zijn, behoudens hct bepaalde in artikel 61, 
staangeld gevorderd. . Ook zijn de beam bten 
van den tramwegdienst be\·oegd, wanneer de 
termijn verstreken is, de wagens weder op 
kosten van den afzender te lossen, de geloste 
goederen voor zijn risico en tegenlig- ofmagazijn
geld op te slaan en de wagens tot andere doel
einden te bezigen. De bestuµrders van den 
tram wegclienst kunnen bij het aanvragen van 
wagens een borgtocht vorderen, gelijk aan het 
bedrag van staangeld voor een dag. 

3. De bestuurders zijn daarentegen ver• 
plicht gelijk beclrag aan den aanvrager te 
betalen, wanneer aan eene bepaalde toezegging 
omtrent het beschikbaar stellen van de wagens 
niet voldaan wordt. 

§ 3. 1. Wie in gebreke blijft om goederen 
binnen den daan-oor gestelden termijn in ont
vangst te nemen en van het station weg te 
voeren, is, behoudens het bepaalcle in artikel 61, 
eveneens verplicht Jig- of magazijngeld of staan
gelcl te betalen. 

2. Daarentegen zijn de bestuurders ver
plicht tot vergoeding der kosten, welke bewezen 
worclen ontstaan te zijn , doordat de geadres
seerde tijdig <loch tevergeefs heeft getracht 
bet goed af te halen, wa1meer de goederen, van 
welker aankomst reeds bericht is gegeven, niet 
uiterlijk binnen een uur nadat de afhaler 
zich aanmeldde ter lossing of afhaling te zijner 
beschikking zijn ge teld . 

3. Van <lit voorscbrift kan door den Minister 
voor door hem aan te wijzen stations uitzon
dering worden toegelaten. In de kennisgeving 
van aankomst van de goederen wordt alsdan 
vermeld, wanneer de goederen kunnen gelost 
en weggehaald worden. 

§ 4. Wanneer door de zorgen der afzenders 
geladen wagens niet binnen den in artikel 42, 
5de lid, sub B, voorgeschreven termijn gelost 
en de goederen afgehaald zijn, zijn de bestuur
ders van den tramwegdienst, zonder daardoor 
verantwoordelijkheid op zich te laden, ge
machtigcl de wagens op kosten van den afzender' 
of geadresseerde te laten lossen en bet vastge
steld bedrag voor Jig- of magazijngeld of staan
gel!'l te vorderen. 

§ 5. Wa.nneer ten gevolge van een maatregel I 
van hooger hand, bijvoorbeeld tijdelijke aan
houding van het goed door de am btenaren der 

belastingen of gerechtelijke inbeslagneming, 
de tramwegdienst belet wordt het goed te 
vervoeren of al te leveren, zijn bestuurders 
bevoegd, indien bet goed in den wagen blijft, 
staangeld te beffen. 

§ 6. 1. Het bedrag van staan•, Jig- of 
magazijngelden wordt in de tarieven voor het 
goederenvervoer geregeld. 

2. Wanneer het geregeld verkeer door 
groote ophooping van goederen wordt bedreigd, 
zijn de bestuurders bevoegd de Jig- of magazijn
gelden en het staangeld te verboogen, de 
termijnen volgens het tweede lid van § 3 van 
<lit artikel te verlengen met inachtneming 
van het voorscbrift, voorkomende in het derde 
lid Yan dezelfde paragraaf, en ook, wanneer 
deze maatregel niet toereikend mocht zijn, de 
termijnen, gedurende welke het goed mag 
blijven liggen, en den tijd, welke van het betalen 
van liggeld is vrijgesteld, te verkorten, alles 
voor zoolang de ophooping duurt, mits zulks 
geschiedt met inachtneming der voorschriften 
in art . !l voor de vaststelling van langere 
tennijnen gegeven. 

Wijze vcm handelen in gevallen, W{i,a,rin de 
regelmatige aflevering is verhinderd. 

44 . I. Is de geadresseerde niet te vinden, 
weigert hij de. goederen in ontvangst te nemen, 
verzuimt h,i zich binnen den termijn, die 
nijgesteld is van het berekenen van lig- of 
magazijngeld of staangeld, tot het in ontvangst 
nemen van de goederen aan te melden, of is 
de regelmatige aflevering om eenige andere 
reden verhinderd, dan liggen de goederen voor 
rekening en risico van den afzender, wien 
daarvan zoo spoedig mogelijk moet worden 
kennis gegeven. Bestuurders van den tram
wegdienst zijn bevoegd dergelijke goederen 
voor rekening en risico van den afzender in 
bewaring te geven aan een derde, die op de 
bewaarneming van goederen is ingericht, en 
die goederen aldaar tegen betaling van de 
daarop drukkende vracht, voorschotten en 
onkosten, ter beschikking te stellen van den 
afzender. Het is den bestuurders van den 
tramwegdjenst geoorloofd de vorenbedoelde 
bewaargeving te doen in naam van den af
zender, die hierdoor evenzeer verbonden zal 
zijn, als had hij tot de bewaargeving last gege
ven. Ook zijn bestuurders van den tramweg
dienst gerechtigd Yan den bewaarnemer onmid
dellijke betaling van de op de goederen druk
kende kosten te bedingen. Van eene gedane 
bewaargeving wordt den afzender zoo spoedig 
mogehJk kennis gegeven. 
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2. De bestuurders van den tramwegdienst 
hebben verder het recht goederen, als bedoeld 
in het vorige lid,zonder eenige form aliteit, op 
de best mogelijke wijze te verkoopen, met dien 
verstande, dat : 

a. goederen, die aan spoedig bederf onder
hevig zijn of die niet geschikt zijn om ter plaatse 
in bewaring te worden genomen of gegeven, 
te allen tijde mogen word en verkoch t, en 

b. andere goederen niet eerder mogen wo~den 
verkocht, dan vier weken na afloop van den 
tijd, die vrijgesteld is van het berekenen van 
lig- of magazijngeld of staangeld : zou echter 
de waarde der goe::leren door eene bewaring 
gedurende vier weken onevenredig verminderen 
of zouden de kosten van bewaring in geene 
verhouding staan tot de waarde der goederen, 
dan mag de verkoop zooveel eerder plaats 
hebben, als de bestuurders van den tram weg
dienst noodig oordeelen. 

3. De afzender moet zoo mogelijk van den 
op handen zijnden verkoop verwittigd worden. 
lndien de tramwegdienst den verkoop zelf op 
zich neemt, mag daarvoor boven en behalve 
de gemaakte kosten een loon in rekening worden 
gebracht volgens het daarv or vastgesteld 
tarief. 

4. Van den plaats gehad hebbenden verkoop 
moet den afzender terstond bericht worden 
gezonden. De opbrengst van den verkoop 
wordt, na a~i-ek van het vrachtloon en van 
a lle zoowel op de goederen dru kkende als op 
de bewaring en.den verkoop gevallen onkosten, 
ter beschikking van den afzender gesteld . 

5. Alles onverminderd art. 94, tweede lid, 
Wetboek van Koophandel. 

Omvang en duur der verantu:oordelijkheid. 

45. 1. Behoudens de bijzondere bepalingen 
van art. 44 zijn de ondernemers van tramweg
diensten verantwoordelijk voor de schade, 
welke door verlies of beschadiging van de 
goederen is ontstaan, van het tijdstip, waarop 
de vrachtovereenkomst is gesloten, tot de 
aflevering der goederen, voor zoover zij niet 
bewijzen, dat het verlies of de beschadiging 
is ontstaan door overmacht of uit den aard 
van de goederen zelven, als door innerlijk be
derf, krimpen, gewone lekkage en dergelijke, 
of door uiterlijk niet zichtbare slechte inpak
king of door schuld of nalatigheid van den 
afzender of expediteur. De verantwoorde
lijkheid van de tramwegdiensten voor verlies 
of beschadiging van het goed, v66r het s luiten 
van de vrachtovereenkomst, wordt hie1·door, 
voor zooverre zij wettigen grond heeft, niet 

~gewijzigd. De aflevering aan visitatieloodsen, 
na aankomst van het goed op het station van 
bestemming, evenals de overeenkomstig dit 
reglement bepaalde bezorging aan magazijnen 
of bij eenen expediteur, staat gelijk met, afleve
ring aan den geadresseerde. 

2. De goederen worden niet eer als verloren 
beschouwd dan v ier weken na het verstrijken 
van den leveringstijd. D e vervoerde goeder·en 
besteld of afgeleverd en aangenomen en het 
vrachtloon betaald zijnde, is daardoor alle 
rechtsvordering ter zake van beschadiging of 
vermindering tegen ·de ondernemers van den 
tramwegdienst vernietigd, indien het gebrek 
uiterlijk zichtbaar was . Voor verlies of be
schadiging, welke bij de aflevering niet uiterlijk 
zichtbaar was, kunnen zij ook na de aflevering 
en betaling der vracht verantwoordelijk worden 
gesteld, mits het verlies of de beschadiging 
worde geconstateerd op de wijze als bij het 
Wetboek van Koophandel is voorgeschreven. 
Voor de verjaring der vorderingen wegens 
verlies, vermindering en beschadiging gelden 
de bepalingen van het gemeene recht. 

3. Ingeval van verlies of beschadiging van 
goederen moeten de bestuurders van den 

· t ramwegdienst een nauwkeurig onderzoek in
stellen en aan den rechthebbende, op verzoek, 
schriftelijk en volledig den uitslag van het 
gehouden onderzoek mededeelen. 

4. Bij het in ont·rnngst nemen van de 
schadevergoeding kan de daarop rechthebbende 
vorderen, dat _hem, wanneer litter het verloren 
geraakte goed mocht teruggevonden worden, 
daarvan mededeeling worde gedaan. In dat 
geval moet hem van die vordering een bewijs 
worden afgegeven. 

5. Binnen vier weken na ontvangst der 
bovenbedoelde mededeeling kan de rechtheb
bende vorderen, dat het teruggevonden goed 
hem ·kosteloos worde afgeleverd op de in den 
vrachtbrief aangegeven plaats van bestemming. 
Hij is clan verplicht de genoten schaclevergoeding 
terug te geven, na itftrek van de som, welke 
hem als schacleloosstelling wegens vertraagde 
levering toekomt. 

6. Wanneer aan goed eene verminclering of 
beschadiging blijkt, zij n de beambten van de 
tramwegdienst Yerplicht, in tegenwoordigheicl 
van getuigen en zoo mogelijk van den recht
hebbende, het gewicht en de verdere bevinding 
en, zoo noodig, door cleskuncligen, de aan het 
goecl toegebrachte schade te doen constateeren. 

7. Wanneer de rechthebbencle met de 
bestuurclers van den tramwegdienst de door 
deze te verleenen schadevergoeding bij minne-
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lijke schikking wil regelen, moet hij, v66r de in 
ontvangst- of terugname der goederen, het 
van de bevinding opgemaakte proces-verbaal 
als jrust erkennen en zijne aanspraak op schade
vergoedjng indfonen. 

8. Is gerechtelijke bezichtiging van goede
ren noodig, dan geschiedt die door deskuncligen, 

· op verzoek van een der partijen, door den presi
dent der arrondissements-rechtbank of, ter 
plaatse waar deze niet gevestigd is , door den 
kantonrechter te benoemen en te beeedigen: 
Elk verzoek om schadevergoeding moet van 
een document, waaruit de waarde van het 

goed blijkt, vergezeld gaan. Die verzoeken 
moeten door de bestuurders van den tramweg
dienst zoo spoedig mogelijk beantwoord en 
afgeda.an worden. 

9. In geval van gedeeltelijk verlies van 
eene zending kan het aanwezige gedeelte, 
indien dit op zichzelf waarde heeft, niet aan 
de ondernemers van den tramwegdienst worden 
geabandonneerd. H etzelfde geldt in geval van 
beschadiging voor dat gedeelte der zending, 
dat nog waarde heeft. 

Bijzondere beperking der verantwoordelijkheid. 

46. § 1. 1. Ten aanzien van goederen, 
die uit hun aard zijn blootgesteld aan het 
gevaar, om geheel of ten deele verloren t e 
gaan, of te worden beschadigd, in het bijzonder 
door breken, roesten, inwendig bederf, bruten
gewone lekkage, zelfontbranding, enz. zijn de 
ondernemers vaQ. tramwegdiensten niet ver
antwoordelijk voor de schade, welke uit dat 
gevaar is ontstaan. 

2. Zij zijn alzoo niet verantwoordelijk: 
a. voor schade hoegenaamd aan gevaarlijke 

artikelen, als : zwavelz.uur, sterkwater en 
andere bijtende, als ook licht ontvlambare 
stoffen; 

b. voor het breken van licht breekbare 
goederen, als : licht breekbare meubelen, glas, 
gegoten ijzerwaren, ledige en gevulde kruiken, 
flesschen en glazen ballons, losse srukerbrooden, 
kazen, enz. ; 

c. voor gewone lekkage, dat is : het dringen 
van vloeibare stoffen door de voegen, naden 
of andere openingen der vaten, zonder ruterlijke 
beschadiging ; 

d. voor het bederven van vloeistoffen en 
andere waren, welke gemakkelijk gisten of tot 
verrotting overgaan, of door vorst of hitte 
schade lijden ; 

e. voor het roesten van metalen ; 
/. voor gewichtsvermindering van versche 

en gezouten visch, oesters, vruchten en groenten. 

§ 2. 1. Ten aanzien van goederen, die 
volgens de tariefsbepalingen in open wagens 
worden vervoerd, zijn de ondernemers niet 
aansprakelijk voor de schade, ontstaan uit het 
gevaar aan die wijze van vervoer verbonden. 
De afzender wordt geacht met deze wijze van 
,ervoer genoegen te nemen, wanneer hij niet 
het vervoer zijner goederen in gesloten of van 
dekkleeden voorziene wagens uitdrukkelijk 
heeft verlangd. De ondernemers zijn in dit 
geval gerechtigd eene verhooging van de in 
het tarief bepaalde vrachtprijzen toe te passen. 

2. VVanneer goederen , die anders in over

dekte wagens geladen worden, tengevolge 
van bijzondere overeenkomst in open wagens 
vervoerd warden, kan zichtbare vermindering 
in hoeveelheid of verlies van geheele colli 
niet gerekend worden te behooren tot het aan 
dez-e wijze van vervoer verbonden gevaar. 

§ 3. Ten aanzien van goederen, welke, 
niettegenstaande hun aard vordert dat zij ter 
beveiliging tegen verlies of beschacliging bij 
het vervoer behoorlijk zijn ingepakt, doch, 
luidens verklaring van den afzender in verband 
met artikel 34, vierde lid, oningepakt of niet 
voldoende ingeuakt zijn verzonden, zijn de 
ondernemers niet verantwoordelijk voor de 
schade, welke ontstaat rut het gevaar, ver
bonden a.an het gemis van inpakking of aan 
onvoldoende inpakking. 

§ 4. Ten aanzien van goederen, die volgens 
de tariefsbepalingen of volgens overeenkomst 
met den afzender, door zijne zorgen worden 
geladen en door die van den geadresseerde 
worden gelost, zijn de ondernemers niet
verantwoordelijk voor de schade ontstaan nit 
het gevaar, verbonden aan het laden en lossen 
of aan het gebrekkig of ondoeltreffend laden. 
Afzender en geadresseerde zijn daarentegen 
aansprakelijk voor de schade, welke tengevolge 
van of tijdens het laden en lossen aan het 
spoonvegmaterieel toegebracht wordt. 

§ 5. Ten aanzien van goederen, die onder 
geleide worden verzonden, zijn de ondernemers 
niet verantwoordelijk voor de schade, welke 
ontstaan is rut het gevaar, hetwelk dat geleide 
beoogt te voorkomen. 

§ 6. In de in §§ 1 tot 5 genoemde gevallen 
wordt ondersteld, dat schade, welke kon 
ontstaan rut een gevaar, waarvoor de onder
nemers niet verantwoordelijk zijn, werkelijk 
nit zoodanig gevaar is ontstaan, tenzij het 
tegendeel bewezen wordt. 

§ 7. De vorenstaande in §§ 1 tot 5 bepaalde 
vrijstellingen zijn niet van toepassing, indien 
bewezen wordt, dat de schade is ontstaan 
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door de schuld van den tramwegdienst of van 
z ijn personeel. 

§ 8. 1. Onderwicht wordt niet vergoed, 
zoo voor den geheelen afgelegden weg het 
ontbrekende bij droge goederen niet meer 
dan Un percent, bij natte goederen, waarmede 
gelijkgesteld worden brood, geraspt of gemalen 
verfhont, schors, wortelen, zoethout, gekorven 
tabak, vetwaren, zeep, clikke of vaste alien, 
versche tabak in bladen, schapenwol, vellen, 
huiden, leder, versche en gedroogde vruchten, 
granen, zaden, suikerpeeiin, knollen, darmen, 
hoornen, klauwen, beenderen (gemalen en 
niet gemalen), gedroogde visch, hop en versche 
leem, niet meer dan twee percent bedraagt van 
het door het station van afzending jnist be
,onden ge\vicht. 

2. Deze · percentsgewijze verminderingen 
worden niet in rekening gebracht bij het te 
vergoeden onderwicht, wanneer en voor zoo
verre wordt bewezen, dat het verlies, onder 
de plaats gevonden omstandigheden, niet is 
ontstaan tengevolge van den aard der goederen, 
of dat die percenten in het gegeven geval niet 
in evenredigheid staan met dien aard of met 
de voorgekomen omstandigheden. 

3. Het blijft echter aan de bestuurders 
van tramwegdiensten voorbehouden, bij goede
ren, die door de zorgen van den afzender 
geladen of door die van den geadresseerde 
gelost worden, met toestemming van den Mi
nister eene hoogere percentsgewijze vrijstelling 
van verantwoordelijkheid voor gewichtsver
mindering dan twee percent vast te stellen, en 
zulks naar gelang van den aard der goederen. 

Verantwoordelijkheid bij doorgaand verkeer. 

47. Indien bestuurders van een 'trnmweg
dienst het goed met eenen vrachtbrief aanne
men, volgens welken het vervoer over ver
schillende aan elkander aansluitende spoor
wegen moet geschieden, zijn als vrachtvoer
ders voor het geheele transport, niet de ge
zamenlijke ondt:>rnemers van de -spoorweg
diensten, welke het goed met den vrachtbrief 
overgenomen hebben, maar alleen de eerste 
spoorwegdienst en die verantwoordelijk, welke 
de goederen met den vrachtbrief het laatst 
heeft overgenomen ; ondernemers van tus
schenliggende spoorwegen kunnen als vracht
voerders slechts clan aansprakelijk gesteld 
worden, wanneer bewezen wordt dat de schade, 
waarvoor vergoeding gevorderd wordt, op bunne 
lijnen is ontstaan. Het recht van verhaal 
tusschen de spoorwegdiensten onderling wordt 
hierdoor niet verkort. 

V erantwoordelij kheid van de ondernemers van 
den tramwegdienst voor hun personeel en and,re 

personen. 

48. De ondernemers van elken t ramweg
dienst zijn verantwoordelijk voor hun personeel 
en voor de andere personen, van wie zij zich 
bij het verrichten van bet door hen aangenomen 
vervoer bedlenen. 

Vergoeding door de ondernemers van tramweg
diensten te verleet1e 0 • 

49. §. 1. Indien de ondernemers van 
tramwegdiensten ingevolge de voorgaande 
bepalingen schadevergoeding verschuldigd zijn, 
wordt deze naar de volgende gronds lagen 
geregeld : 

A. Voor geheel of gedeeltelijk verlies wordt, 
tot vaststelling van het bedrag der schade, als 
grondslag aangenomen de door den schade
vergoeding eischende te bew.ijzen handels
waarde en, bij gebreke van dien, de waarde 
welke goederen van dezelfde soort en hoedanig
heid zonden gehad hebben, ten tijde waarop 
en ter plaatse waar de ondernemers van den 
tramwegdienst hadden aangenomen goederen 
te leveren, onder aftrek van bet bedrag cler 
ten gevolge van het verlies niet betaalde rechten 
of accijnzen en onkosten. 

B. Bij de berekening der schaclevergoeding 
wordt de waarde niet hooger clan 60 cents 
voor elk kilogram bru to aangenomen. 

§ 2. Bij beschadiging van goecleren worclt 
de door de beschadiging teweeggebrachte 
waardevermincle1·ing vergoed als volgt : 

a. tot het volle bedrag, indien de m § 1, 
sub A, bedoelde waarde der goederen kleiner 
is dan, of gelijk is aan het maximum bedoeld 
in§ 1, sub B; 

b. indien de in § 1, sub A, genoemde waarde 
der goederen grooter is clan het maximum 
bedoeld in § 1, sub B, zal de vergoeding slechts 
een zooveelste gedeelte der waardevermindering 
bedragen, als het ma:dmum in § 1, sub B be
doeld, bedraagt van de waarde in § 1, sub A, 
bedoeld. 

§ 3. Wanneer de bestuurclers van den tram
wegdienst of hunne beambten met opzet ver
keerd hebben gehandeld, kan de beperking 
der aansprakelijkh01d tot de norm ale schadeloos
s telling niet worden ingeroepen. 

Verantwoordelijkheid wegens overschrijding van 
den leveringstijd. 

50. 1. De ondernemers van tramweg
diensten zijn verantwoordel ijk voor de schade, 
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ontstaan uit overschrijding van den leveringstijd 
(zie artikel 41) voor zoover zij niet kunnen 
aantoonen, dat de vertraging door overmacht 
of bijzondere omstandigheden buiten hunne 
schuld en die van hunne beam bten veroorzaakt 
is. 

2. Door aanneming van de goederen door 
den geadresseerde, of door van zijnentwege 
aangewezen personen en door betaling van de 
vracht vervallen alle vorderingen ten aanzien 
van overschrijding van den leveringstijd, zoo 
-zij niet binnen acht dagen na de aflevering 
of na de betaling der Yracht zijn ingediend. 

JV aardeering vlm de aansprakelij kheid ii-egens 
overschrijding van den levering~tijd. 

51. 1. Bij overschrijding van den leve
ringstijd wordt door de ondernemers van den 
tramwegdienst, zonder het bewijs dat door de 
vertraagde aflevering schade .is veroorzaakt, 
vergoed : wanneer de vertraging bedraagt 
meer dan zes uren tot twaalf uren, een vierde 
der vracht, meer dan twaalf tot vier en twintig 
urnn, een derde der vracht, en meer dan vier 
en twintig uren, de helft der vracht. 

2. Wordt door den belanghebbende eene 
grootere schadevergoeding gevorderd, dan is 
hij verplicht, op verlangen van de bestuurders 
van den tramwegdienst, de <loot· de vertraagde 
aflevering werkelijk ontst,ane schade te bewijzen. 

3. Het bedrag van de door de ondernemers 
in zoodanig geval te verleenen schadevergoeding 
wordt dan naarmate van de bewezen schade 
bepaald, met inachtneming dat: 

a. wanneer de vertraging niet m eer dan 
vier en twintig uren bedraagt, de halve vracht, 

b. wanneer de vertraging meer dan vier 
en twintig uren bedraagt, de geheele vracht, 

het maximum der te verleenen schadever
goeding is. 

4. "Vanneer de bestuurders van den tram
wegdienst of hunne beambten met opzet 
verkeerd hebben gehandeld, kan de beperking 
der aansprakelijkheid tot de vermelde maxima 
niet worden ingeroepen. 

Goederen, bestemd naar plaatsen, welke niet aan 
den tra1nweg zijn gelegen. 

52. 1. Bestuurders hebben het recht goe
deren, welke bestemd zijn voor eene plaats, 
welke niet aan den tramweg gelegen is, naar 
de plaats van bestemming te doen vervoeren 
door tusschenkomst van eenen expediteur, of 
op eene andere wijze te hunner keuze, voor 
rekening en risico van den afzender, wanneer 
door den afzender of geadresseerde geene 

maatregelen genomen zijn voor de onmiddel
lijke verdere verzending van de goederen. 
Hetzelfde geldt voor goederen, bestemd naar . 
tramwegstations, die niet voor het goederen
vervoer geopend zijn. Voor het verdere 
vervoer rusten op de ondernemers slechts de 
verplichtingen van een expediteur. 

2. Ten aanzien van het vervoer aaar niet 
aan den tramweg gelegen plaatsen, door middel 
van door de bestuurders van den tramweg
dienst ingerichte ven-oermiddelen, zijn zij 
ook verantwoordelijk voor het vervoer tot 
de plaats van bestemming van het goed. 

3. Is door den afzender voorgeschreven, 
dat de goederen op eene pJaats, gelegen aan 
den tramweg, moeten worden afgegeven of 
moeten blijven liggen, dan worden, al is door 
den afzender ook nog eene andere bestemmings

. plaats aangegeven, de ondernemers beschouwd 
als zich met het vervoer tot aan die eerste 
aa1i den tramweg liggende plaats te hebben 
belast, en eindigt hunne verantwoordelijkheid 
met de aflevering van de goederen te dier 
plaatse. 

Voorschriften in verband met invoerrechten en 
cccijnzen. 

53. 1. De afzender van goederen, welke 
v66r de aflevering aan den geadresseerde de 
vervulling van formaliteiten voor rechten 
of accijnzen vereischen, moet bij de aanbierling 
ten vervoer den tramwegdienst in het bezit 
stellen van al de daartoe noodige bescheiden. 

2. De ondernemers van tramwegdiensten 
zijn niet verplicht t e onderzoeken of de overge
legde bescheiden noodzakelijk, juist en vol
doende zijn. Zij en ook de onderneruingen 
of personen, die het verder vervoer van met 
den tram wegdienst verzonden goederen op 
zich nemen, zijn niet verantwoordelijk voor 
de gevolgen, wanneer de noodige bescheiden 
ontbreken of niet volledig en behoorlijk opge
maakt zijn. De afzender is tegenover de 
ondernemers van tramwegdiensten verant
woordelijk voor alle boeten en schaden, die 
hen uit <lien hoofde kunnen treffen. 

3. Wanneer op het daartoe uitdrukkelijk 
door den afzender te kennen gegeven verlangen, 
de ondernemers van den tramwegdienst zich 
belasten met de aangifte tot in-, u it- en door
voer of tot entreposeering, en wanneer zij zich 
daarbij gedragen overeenkomstig de aanwij
zingen van den afzender, dan ontstaat daardoor 
voor hen geene verantwoordelijkheid. Zij 
zijn niet verplicht aaO: zoodanig verlangen te 
voldoen, en bevoegd die verrichting op te 
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Schuld (Nationale) . Bcsluit houdende machtiging tot uitgifte van schat. 
kistbiljettcn. en schatkistpromessen, volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 62, laatstelijk gowijzigd bij die van 15 Juli 1912, S. 240 en de wet 
van 5 December 1881 (Staatsblad n ' . 185). S. 1. . . . . . . • . i:i 

Notariaat. Besluit tot nadere wijzigi.ng van het K. B. van 4 Juni 1878, 
(S. 81), houdendc voorschriftcn tor uitvoering van art. 14 der wet op het 
Notarisambt. S. 2: . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . :; 

lliilitie (Nal,-onale). Besluit tot wijziging van het K. B. V8Jl 4 Maart 1912, 
S. 99, gewijzigd bij dat van 10 October 1914, S. 479, betreffende tege
moetkoming in de kostcn van reis, vocding-en huisvesting, als bedocld in 
art. 73, vierde lid, dor Militfowet. S. 3. . . . . . . . . . . . . . 6 

Koninklijk Besluit. Gemeentebestuur. God. Staten zijn niet bevoegd om, 
wanneer door hen met toepassing van art. 212, l• lid posten in uitgaaf 
zijn verhoogd, daartegenover posten in ontvapg tevens te verhoogcn; in 
zoodanig geval bchooren overeonkomstig het 2• lid van genoemd artikcl 
andere posten in uitgaaf in evenredigheid te wordcn vcrminderd. . . (l 

.Militie (Nationa!e). Koninklijk besluit. Jndien weliswaar het beroepschrift 
niet binnen den wettelijken termiju van 10 dagon te rekeuen van den dag 
waarop de uitspraak van den militieraad is geschied, bij Ged. Staten is 
ingel omen, maar dezc vertraging is to wijten goweest aan de gebrekkige 
postverbinding met het buitenland, en zij dus den appellant niet kan wor-
deu aangerekend, moet hij alsnog ontvankdijk worden geacht . . . . . 7 

lndie. (.Nederl.) Besluit tot instelling van het ambt als schrijver op jaar-
loon (tevens huisbewaarder) bij de Nederlandsch-lndische Bestuurs-
academie. S. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Belastingen. (Gemeentelijke) Missive van der Minister van Binnenlandsche 
Zaken aan de Gedeputeerde Staten der provincien betreffende ver 
hooging van den prijs van diensten door openbare lichamen aan derden 
bewezen .. .. . . ; ... . ....... . ' . . . . . . . . . 9 

Rfjksambtenaren. Besluit tot wijziging van het bij Koninklijke besluiten 
van 31 December 1918, S. 840 en 9 October 1919, S. 598, gewijzigde 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena~rn (Stbl. n°. 541). S. 5. 9 

Fogel.'!. Besluit tot vaststelling van het tijdstip van de inwcrkingtrcding 
. van het tweede lid van artikel 2 der Vogelwet 1912. S. 6 . . . . . . 10 

Gemeentebestui1r. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Leeuwarden, van 22 December 1919, H . n°. 576 R/287, 
waarbij o.a .- tot leden der Commissie van Toezicht op het lager ondcr
wijs in die gemeente werden benoomd P. van der Molen en Mej. A. 
Oesterling, onderschcideolijk onderwijzer en onderwijzeres bij het 
openbaa.r lager ondcrwijs in die gemeente. S. 7. . . . . . . . 10 

ilfinisterieele Departenienten. Besluit tot verdere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 15 Mei 1913, S. 182, houdende vaststelling van 
bcpalingen omtrcnt de inrichting van het Departement van Buiten-
landsche Zaken. S. 8. . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . 10 

Militie. (Nationale) Koninklijk Besluit. Een in den zin van art. 39 
gcldige reden tot afwijking van den termijn, in art. 33 genoemd, is 
aanwezig, wanncer ter gemeente-secretarie bij den betrokl,ene de ver- · 
waehting is ogewekt, dat zonder zijn toedoen de voor het verkrijgen 
zijner vrijstellmg vercischte stappen zouden worden gedaan . . . . 11 

- Koninklijk Besluit. Een in den zin van art. 39 geldige reden tot 
afwijking van den termiju, in art. 33 genoemd, is aanwezig wanneer in 
strijd met het bepaalde in art. 21 geen openbare bekendmaking als in 
dit artikel bedoeld heeft plaats geha.d en den aJ;>pellant ook overigens 
tor gemeente-sccrctarie onjuiste inlichtingen z1jn vcrstrekt. . . . . 12 

- Wet tot tijdclijkc afwijkingen van de Militiowet. S. 9 . . . . . . 12 
Beyrootingen en rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het 

achtstc hoofdstuk der Staatsbegrooting voor hot dienstjaar 1919. (Bui-
tcngewoon krediet.) S. 10. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 13 
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1920. 
10 Ja.n. 

10 Jan. 

10 Jan.' 
10 Ja.n. 

10 Jan. 

10 Jan. 

10 Jan. 

Bla.dz. 
Rewakingsget,ieden. \Vet houdC'nde nadcrc voorzieningcn betreffcnde do 

grensbewa.king. S. ll. · 13 
(frenzen . Wet houdond.c -nadoro voorzicningcn botreffcndo do g1"0nsbe" a.-

king. S. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Naturalisatie. WoL houdcndc, na.tura.lisatie va.n eenigo pcrsoncn. S. 12. 13 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van hot ncgendo hoofd-

stuk der Staa.tsbegrooting voor het dienstjaa.r 1919. S. 13. . . . . 14 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomston en uitga.ven 

va.n hot Sta.a.tsvisschersha.venbedrijf to ]Jmuiden voor het dicnstjaa.r 
1920 on rogeling van de afschrijvingen en uitkeeringcn aan 's Rijks 
middclen ten lasto van dat hedrijf. S. 14. . . . . . . : . . . . . 14 

Unteigening. Wet tot vcrklaring van hot a!gemcen nut der ontoigening va.n 
oigendommon, in do oemoonte Gaastorla.nd noodig voor de stiohting 
van con ocntrale drinkwatorvoorzioning voor de prodnoie Friosland. 
8. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Schuld. (Nationale) Besluit houdendo wederopenstelling van de gelegen-
heid tot inwisseling van de zilverbons va.n f 1 en f 2.50 (boido oudon 
vorm) on va.n f 5, a.lsmedode van do zilverbons van f 2.50, omsohrevon 
in artikol 1 van hct Koninklijk besluit van 31 Maa.rt 1915, S. 174, go
wijzigd bij K. B. van 14 Juni 1918, S. 357, a.ls zilverbons va.n de oorste 
soort. S. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

12 Jan. Rechten van in-, uit- en door,,oer. Besluit houdcndo ophoffing van eon 
hoerbaa.n. S. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

14 Jan. 

14 Ja.n. 

14 Ja.n. 

, 
14 Ja.n. 

15 Ja.n. 

16 Ja.n. 

16 Jan. 

16 Ja.n. 

16 Ja.n . 

16 Jan. 

Hi Ja.n. 

19 Jan. 

Volkshuis•:estino. Besluit tot nadero wijziging van het K. B. van 28 Juli 
1902, S. 160, tot uitvoering van eenigo artikclcn dor Woningwet. S. 18. 

- Bes!uit houdende bepaling van don dag waa.rop de wet van 27 Juni 
1919, S. 423, (betroffende instelling woningraad) en hot K. B. van 
8 November 1919, S. 740, in werking treden. S. 19 . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Korunklijk Besluit. Waar de wet in art. 58 hot onder
werp van het presentiegold voor de Jodon van don gemqenteraad regolt, 
de vergaderingen voor bijwoning waarvan het ~egeven knn worden be
paalt en de vaststelling van het bedrag, nada,t oe R-aa-d is gehoord, op
draagt aan Geel. Staten, is de toekenning van presentiegeld aan do loden 
van den Raad bij raadsbesluit voor andero vcrgaderingon uitgas]oton. 

- Koninklijk Besluit. Waar art. 36 bepaalt dat de Raad bij de 
Kroon in beroep ka.n komen van oen besluit va.n Geel. Staton, 
genomen kraohtens art. 35 der Gemo!)ntewet, moet het beroep niot
ontvankelijk worden vorklaard wanneer het ra.adsbesluit, strekkend 
om eventueel bij do Krc;on in beroep te komen, was gonomen toon 
Geel. Staten nog goen mtspraak hadden godaan . , ....... . 

111-inisteneele Departementen. Besluit tot nadere wijziging van art. 9 
van het besluit van 19 Mei r917, S. 404, houdende bepalingen betref
fonde den Geneeskundigen Raad van het Dopartement van Kolonifn. 
s. 20. _. ... ...... ... ............... . 

Gemeentebestuur. Bosluit tot vornietiging rnn het besluit van don R-aad 
dor gcmeonte Gorinchom van l December 1916, waarbij is afgewezen het 
verzoek van W. l\L Beijorinck te Utrecht om onthoffing van zijn 
aanslag over 1916 in .de plaatselijke direote belastingen naa.i· hot in
komen te Gorinohem van l Augustus 1916 af. S. 21. . . . . . . . 

- Besluit tot sohorsing van het besluit va.n den Raad der gemeonte 
Amsterdam van 10 .December 1919, wa.arbij ter beschikking van Bur
~omeester en Wethouders dior gemeento wordt gesteld eon bcdrag van 
1 100,000 ten behoeve van hot zenden va.n een trein met levonsmiddelon 
voor de noodlijdende kinderen van de stad Weenen. S. 22. . . . . 

lnvaliditeits- en Ouderdo1nsverzekering. Beshtit tot vaststelling van een 
algomoenen maatrogel van bestuur, betreffende inlichtingen in verband 
met de toepassing dC'r Ouderdomswet 1919. S. 23. . . . . . . . : 

- Besluit tot wijziging van hot bosluit van 10 Augustus 1914, S. 405, 
tot vaststelling van een algemoonon maatregel van bestuur, betreffende 
inlichtingen in -vcrband met do tocpassing-van do artt. 369 en 370 der 
lnva.liditoitswet . S. 24 . . . · . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot Fijziging van hot K. B. van 22 November 1919, S. 764, 
houdende vaststelling van do modcllen dcr rentezegel8 en van aan
wijzing der plaatsen waarop do rcntC'7..egels tC'n verkoop voorha.nclen 
zullen zijn. S. 25. . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

ltlilitaire Zaken. Bosluit betrcffcnde do vorbodcn kringen om de vesting 
l\foiden met het Kastcel on de Westbatterij. S. 26. . . . . . . . . 

Volkshui8vestin!J. Bosohikking van de Ministers van Arbeid en van 
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1920. 

I!) Jan. 

20 Jan. 

20 Jan. 

20 Jan. 

20 Jan. 

21 Jan. 

21 Jan. 

21 Jan. 

22 Jan. 

22 Jan. 

22 Jan. 

23 Jan. 

23 Jan. 

23 Jan. 

23 Jan. 

2(i Jim. 

27 Jan. 

27 Jan. 

28 Jan. 

Blaclz. 
Financii'n betrcffondo de rcgcling van de uitbetaling en de oontrole op het 
gebruik der voorsohotten tengevolge art . 33 dor Woningwot aan ge-
moenton uit 's Rijks kas vorstrokt. . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

liuurcommissie- en huurop~eyyinyswet. Arrest van den Hoogcn Raad. Is 
eon porf_eel, bestaande uit winkolhuis _met -;voning en pakhuis oen 
,,wonmg · m don zm der Huurcomm1ssiewet . Ja. . . . . . . . . 22 

FokBhuisvesting. Besluit tot bopaling van den <la$_ van in working trcden 
van het K. B. van 14 Januqri 1920, S. 18. ( uitvooring Woningwet.) 
s. 27. . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

- Besluit tot bepaling van den clag van in werking tredc-n van hot 
K. B. van 20 December 1919, . S. 818, tot wijziging van het K. B. tot 
uitvoering van do Woningwct. S. 28. . . . . . . . . . . . . . . 23 

Lood.~wezen. Besluit houdendo wijzi~in~ van hot Bijzondor Reglomcnt 
op den -Joodsdienst in het VJde district (Monden cler Scholclo), vast
gosteld bij K. B. van 22 Janua-ri 1902, S. 5, waarvan do tokst ]aatstelijk 
werd bokend gemaakt bij K. B. van · 26 Februari 1916 /Staatsblad 
n°. 89). S. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Militaire Zaken. Besiuit betroffendo de verboden kringon van de vesting 
Hellevoetsluis. S. 30 . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-

Rechten van in-, •1it- en doorvoer. Bosluit houdendr vrijstclling van in voer-
rccht voor chloorkoolzuro aothylcstor, in fabrieken of trafickcn, be
noodigd tot vorvaardiging van a<thvl-carbonas ch.inini. S. 31. . . . 

Personeele belasting. Bcshiit houclcnde bosch.ikking op hot boroop v;;., 
J. Hille te Ursum, in zake pcrsoncelo bolasting. S. 32. . . . . . . . 

Kiesrecht. Be_sluit tot wijzigin~ van het K. B. van 8 December 1917, S. 687, 
gowijzigd bij IC B. van 25 i::;eptomber 1919, S. 585, tot uitvoering van 
artikel 8 der Kioswet. S. 33. . . . . . . . . .• . . . . . . . . . 

lndit. (Nederlandsch) Besluit tot wijziging van hot besluit van 18 F<'
bruari 1887 (Nedor!anclsch Staatsblad n°. 36, Indisch Staatsblad n°. 102), 
zooals dit luidt ingevolge do bosluiten van 9 April 1903, n°. 66 (Nedor
landsch Staatsblad n°. 98, Indisch Staatsbl. n°. 251) on 24 Augustus 1917, 
n°. 46 (Nederlandsch Staatsblad no. 568, lndisch Staatsblad 1918, 
n°.__13), betreffondo de_ toepassing van do C:!.minoolr Wotgeving voor het 
KrJJgsvolk te Water m Noclorlandsch-Indie. S. 34. . . . . . . . . 

Suriname. Besluit tot wijziging van hot besluit van 22 Maart 1915, 
S. 160, Gouvernementsblad n°. 33) (tot uitvoering vo.or do Kolonie Suri
nt>me van de wet van 18 April 1885, S. 98, Gouvernementsblad n°. 21) 
betreffende toepassing van de Crimineele Wetgeving voor het Krij$s-
volk te Water in de KolonH!n en O,--erzeoscho bezittingen van het RiJk. 
s. 35 ... ......... . • .......... . ..... . 

Cura9ao. Bes]uit tot wijziging van hot bosluit van 22 l\'laart 1915, S. 161, 
Publicatieblad n°. 30), tot uitvooring-voor de-Kolonio Cura.,ao van de wet 
van 18 Augustus 1885, S. 98, Publicatieblad 1886, n°. 2, betreffende 

. toopassing van do Crimineolo Wotgoving voor hot Krijgsvolk to Water 
in de Kolonien en Overzeesthe bezittingon vap hot Rijk. S. 30. . . . . 

R·ijksmnbtenaren. Besluit tot vaststolling van regolcn ten aanzion van 
do bezoldiging van burgerlijke Rijksambtenarcn. S. 37. 

Statistiek. Besluit tot nadere wijziging van Ons besluit van 9 Januari 1899, 
S. 43, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons bosluit van 5 September 
1918 (Staatsblad n°. 543). S. 38. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schuld. (Nalinnale) Besluit houdonde machtiging tot uitgifto van schat 
kistbiljetten 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 /Sta.atsbHtd n · . 185) S. 39. . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk Besluit. Onder deelnomon aan loveringen, 
bedoeld in art. 24, valt ooh. het uitvooren eener overeonkomst, wolke 
reeds v66r het aanvaarden van hot raadslidmaatsohap was aangegaan. 

Rijk;;mnbteooren. Bo~luit tor bepaling van het in werking t1-eclen van het 
IC B. van 20 Derembor 1919, S. 819, houdondo voorloopigo voorzjeningen 

-omtrent het grorganiseorcl ovorlog voor Porsonoel in 's Rijks dienst. S. 40. 
r:orps diplomaliq :,e. Bcsluit houdonde wijziging van het K. B. van 

25 April 1918, . 266, alsmeclo voorbohoucl-tot tijclolijko afwijking van hot 
Diplomatiek Rcglement 1912 (St1tatsblad n°. 289). S. -H. . . . . . 

Hondsdolheid. Mis/live van den Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan de C'ommissarissen der Koningin in do provincien betref
fende bcpalingen omtrent honclsdolheicl . . . . . . . . . . . . . . 

Radenwet. Besluit tot wijziging van bet K. B. van 15 April 1919, S. 178, 
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1920. Bladz. 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 83, eerste en tweedc lid, der Raden wet. S. 42. . . . . . 86 

29 Jan. T'is8cherij. Besluit tot nadero ,¥ijziging van het Waddenzee-visscherij-
reglement. S. 43 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

29 Jan. Werkloo~heidverzel,ering. Bcsluit tot nadere wijziging v:m hat IC B. van 
2 December 19l•i, S. 522, tot vaststelling van algomecnc regckn voor 
het verlecnen van subsidiiin ten behoeve Yan werkloozcnkasscn. S. 44-. 87 

- 29 Jan. Spoorwegen. Besluit tot nadcrc wijziging van hct Algemcen Reglement 
Dienst en van hot Algemccn Reglemc-nt Dienst Locaalspoorwegen. S. 45. 88 

29 J an. /(-1e;Jrecht. Bcsluit houdende beslissing dat, zoolang niet hct hoofdstcm
burcau ovcrecnkomstig art. 38a Gemccntewet den uitslag der verkiezing 
opnieuw hePft vastgcsteld, de Raad uiet bevocgd is ten aanzien der vraag, 
wie als lid zal worden toegelatcn, eene beslissing te nemen . . . . . 88 

30 Jan. Geldleeningen. Wet tot het aangaan van eenc geldlccn.ing ten laste van 
hot Rijk. S. 46 . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . , . . ! . 89 

30 Jan. lnvaliditeits- en OuderdomsperzekeT'·ng. Besiuit tot vaststelling van een 
algemeenen maatrcgel van bestuur, als bedocld bij de artikelen 5, 18, 
twcede lid, 20, twcede lid, 21, viorde lid, 22, tweede lid, 23, vierdo lid 
en 25, twecdc lid, der Ouderdomswct 1919. S. 47 . . . . . . . . . 94 

31 Jan . Ku11Bt. Besluit tot wijzigin1 van het rcglement voor de Rijks Academic 
van Beeldende Kunsten, vastgesteld bij K. B. van 31 Juli 190'5 (Staats-
blad n°. 247.) S. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

31 Jan. (lnderwijs. (Hooger) Besluit tot wijziging der K. B. van 21 Juni 1887, 
S. 105 en 106, houdende vast telling onderscheidenlijk van een leerplan 
voor de gymnasia en van een programma voor het eindexamen der gym
nasia on het daarmcde gelijkgesteld examen, vcrmeld in artikel 12 der 
wet van 28 April 1876 (Staatsblad nr. 102)a S. 49 . . . . . . . . 103 

31 Jan. - Besluit tot• aanwijzing, overconkomstig art. 157 der hooger-ondor 
wijswet Yan de afdecling Gymnasium van het Christelijk Lyceum te 
Harderwijk, van de ,,Vercemging voor Christelijk Middelbaar en Voor
bereidend hooger-onderwijs voor Hardorwijk en omstrokcn", govostigd 
to Harderwijk. S. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

31 Jan. Rechtswezen. Besluit tot nadere wijziging van het bij K. B. van 14 Sep
tember 1838, S. 36, vastgcstelde. Reglement n°. I, betreffonde de wijze 
van Eeds-aflegging der onderscheidene Regterlijke Ambtenaren, de 
afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van den 
Hoogen Raad, gclijk mede van de Hoven en do Regtbanken. S. 51. 104 

31 Jan. - Besluit tot nadere wijziging van het bij K. B. van 14 September 1838, 
S. 36, vastgesteldo Reglement n 'l.. III van orde en discipline voor de 
Advocaten en Procureurs. S. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

2 Fehr. Gemeentebestuur. Besluit tot in trekking van het K. B. van 20 November 
1919, no. 54, S. 757, tot schorsing van het besluit van, den Raad dcr 
acmeente Zovcnhuizen van 31 October 1919, houdende bepaling, dat 

aile stukken, welke bij den Raad tor tafel zullen wordcn gebraeht, vooraf 
aan de leden zullen worden ronclgezonden. S. 53 . . . . . . . . . 106 

5 Fehr. Onderwijs. (Hooger) Besluit tot nadero wijziging van het K. B. van 4 Juli 
1905, S. 227, ter uitvoering van artikcl 33, onder c, der hoogeronderwijs-
wet. S. 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

5 Fehr. Stoomwezen. Besluit tot wijziging van het Stoombesluit 1915. S. 55. 107 
5 FC'br. Arbeidswet. Bcsluit houdende nadere aanvulling en wijziging van hot 

K. B. van 10 Au_Kustus 1909, S. 289, zooals dat laatstelijk is aangcvuJd 
en gowijzigd bij .ll... B. van 18 April 1913, S. 135, tot vaststelling van 
cen algemecnen maatregel van bestuur, als bedoeld in het vierdc lid van 
artikel 17 der Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319). S. 56 . . . . . !08 

5 Fehr. Stuwadoorswet. Besluit houdende aanvulling en wijziging van het K . B. 
van 5 September 1916, S. -.434, tot vaststolling van een algemeenen 
maatrogel van bestuur als bedoeld bij artikcl 17 der Stuwadoors-
wet. S. 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

(i Fehr. Onderwijs. (Lager) Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door den Raad der gemeente Appingedam, tegen het besluit van Godep. 
Staten van Groningen, van 10 October 1918, n°. 187, 3de afd. , tot ont
houding der goedkeuring aan de door den Raad der g<'meentii Appingedam 
op 26 September 1918 vasto-estelde verordoning tot rcgeling der jaar
wedden van hPt onderwijzend personcel bij het open baar lager ondorwijs 
nldaar. S. · 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 

6 Fehr. R ecl1ten van in-, uit- en doorvoer. Bcsluit betreffcndc hefting van pakhuis
huren voor in publick ontrcpot opgcslagcn gocdl'ren. S. 59 . . . . . 114 

6 Fehr. Pen.qioenen. Missive van den Minister van Ondcrwijs, Kunsten en Wekn-
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12 Fehr. , 
13 Fohr. 
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14 Fehr. 
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l4 Fehr. 

14 Fehr. 
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17 Fobr. 
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sohappcn aan de Godop. Staten dcr provincicn botre:!Icnde pcnsioons• 
grondslagen van opcnharo ondorwijzors . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wot tot vaststclling van hct dcrde hoofd
stuk dor Staatsbogrooting voor het dienstjaar 1920. S. 60 . . . . . 

Posterij. Besluit houdende nadere regaling van de porten d~r hricvcn en 
andero stukken, welkc per zecpost uit Ncdcrlandsch-lndie, Suriname 
on Cura9ao worden gezondcn naar Ncderland. S. 61 . . . . . . . . 

- Bosluit tot nadere rcgeling van het recht hetwclk wordt geheven van 
de uit Suriname en Cfrra9ao naar Nederland en tusschcn die kolonien 
onderling verzondon wordende postwisse!s. . S. 62 . . . . . . . . . 

Zout. Bosluit houdondo bepalingon omtrcnt de aflovcring van geraffi
necrd zout door handelaars wet vrijdom van den accijns. S. 63. . . 

Opium. Besluit houdondo bepalingon nopens den doorvoer van opium 
en daarvan afgeleido stoffen alsmede van cocaine. S. 64 . . . . . . 

Bewcikingsgebieden. ·Besluit tot aanwijzing van bewakingsgehiedcn als 
bodoold in artikol l der wet van 10 Januari 1920 (Staatshlad n°. 11). S. 65. 

Grenzen. Besluit tot aanwijzing van bowakingsgohicden als bodocld in 
artikel 1 dor wet van 10 Januari 1920 (Staatshlad n°. ll.) S. 65 . . 

Registratie en doineinen. Besluit houdendc machtiging tot het aanstcllen 
van tijdelijke adjunct-inspecteurs dcr registratie en domeinen. S. 66. 

Begrootingen en Rekeningen. Wot tot vaststelling van het vicrde hoofd
stuk dor Staatsbegrooting voor het dionstjaar 1920. S. 67 . . . . . 

Jni>aliditeits- en Ouderdoinswet. Bosluit tot wijziging van hot K. B. van 
10 October 1913, S. 388, tot vaststelling van een a!gomocnen maatrcgel 
van bcstuur als bedocld in art. 164, dordo lid, der In validiteitswot. S. 68. 

Begrootingen en Rekem'.ngen. Wet tot vaststelling van hot tweedo hoofd
stluk der Staatshegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 69 . . . . . 

- Wet tot vaststelling van Roofdstuk VA der Staatshegrooting voor het 
clienstjaar 1920. S. 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot af. en overschrijving van het Iste hoofdstuk op het Hele 
hoofds~uk ~er hogrooting van uitgaven van Neclerlauclsch-Indie voor 
het d1enstJa>r 1919. S. 71. . ~· ............... . 

- Wet tot vaststelling van het vijfde hoofclstuk der Staatshegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het zevende hoofclstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 73 . . . . . . . . . . . . . . : . . 

- Wet tot vaststelling van het tiende hoofdstuk cler Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijkswerklieden. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van hestuur, houdende regelen, in acht te nemon hiJ de vaststelling van 
do arbeiclsvoorwaarclon van werklleden in 's Rijks dienst. S. 75. . . . 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van hestuur, 
houclcnde instelling van eene Commissie van Advies voor de arheids
voorwaarden van Rijkswerklieclen. S. 76. . . . . . . . . . . . . 

Huurwininissi-e- en huuronzegging8wet. Besluit tot nad.cro wijziging van 
den algemeenen maatregel van bestuur, vastgesteld hij K. B. van 
26 Mei 1917, S. 444 en gew.ijzigd laatste!ijk hij K. B. van 3 September 
1918 (Staatsplad n°. 539). S. 77. . ........... ... . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het tiende hoofd
stuk A' dor Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 78. . . .. 

Politie. Missive van den Minister van Binnenlandscho Zaken aan de 
Gedoputeerde Staten dor provincien betreffende politiecursussen. . . 

Kranlczinnigen. Besluit houdende aanwijzing van, stichtingon ,,Bethoscla
Sarepta", to Haarlem, en ,,l\ieor en Bosch", te Heomstedo, cler Christr 
lijko vereeniging voor de verplcging van lijders aan vallonde zicktc, 
to Hae.rlem, als inrichtingen, die niot als krankzinnigengcsticht wordcn 
boschouwd, ook wanneor daarin meer dan twee krankzmnigen worclen 
verpleo~d. S. 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit houdonde 11adore wijziging van het K. B. van 13 Januari 1892, 
S. -22, waarhij aan de Vereeniging tot Christelijke vorzorging van krank
zinnigen in Nederland, gevcstigd te Utrecht, ve,rgunnmg is vc-rlecnd 
op het Ia.nclgoecl ,,Bloomendaal" te Looscluinon oen gesticht ,oor kranl<
zinnigen op te richten. S. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Schul.d. (Nationale) Besluit houdondo machtiging tot uitgifte van schat
kisthiljetten en schatkibtpromossen , volgens de wet van 4 April 1870, 
S. 02, laatstelijk gewijzigcl bij die van 15 Juli 1912, S. 240, en do wet 
van_5 .Decomhor 1881 (Staatshlad n°. 185). S. 81. . ..... 
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1920. 
19 Febr. 

Bladz .. 
- Besluit tot wijziging on aanvulling dor a.rtt. 1 en 2 van het K. B. van 

22 April 1916, S. 168, tot vaststelling van den uiterlijken vorm voor 
de zilverbons van een gulden, tot bcpaliilg van de hoev1.,-elheid der uit te 
govcn zilvorbons van dien vorm en tot wijzi~ing van artikol 2 van het 
besluit van 31 Maart 1915, S. 174, zooals d10 bosluiten nader zjjn ge. 
wijzigd bij de K. B. van 16 Fobruari 1917, S. 219, 22 October 1917, 
S. 606, 14 Juni 1918, S. 357 on 5 Augustus 1918 (Staatsblad n~. 510). 
s. 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 

19 Fobr. Volksgezondhe.id. Besluit tot uitvooring van artikel 10 der Ge1,0ndhoids-
wet. S. 83. . . . . . . .. -.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

20/26 Febr. Volkshuisveating. Beschikking van do Ministers van Arbeid en van 
Financien tot vaststelling van cone regf'ljng van de controle op de ex
plmtatie van bezittingen, vermgen met behulp van voorschotten 
ingevolge art. 33 der Worungwet. . . . . . . . . . . . . . 153 

21 Febr. Boler. Besluit tot wijziging van het K. B. v-an 17 Juli 1912 (Staats-
blad n'. 263) . S. 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G4 

24 Fehr. Spoorwegen. Bcsluit tot vaststelling van ee!l reglement voor de tram
wegen, genoemd in artikel 1, eerste lid, letter b, en van een reglement 
ter uitvoering van het vijfde lid, onder b, van artikel 5 der Locaalspoor-
en Tram wegwet. . S. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/i 

24 Febr. Tramm.en. Besluit tot vaststelling van een reglement voor de tramwcgen, 
genoemdin artikel 1, eerstclid, letter b, en van een reglement teruitvoering 
van het vijfdc lid, onder b, van artikel 5 der Locaalspoor- en Tram-
wegwet. S. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iii', 
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dragen aan eeuen expediteur, 
zencler geen tusschenpersoou 

i_ndien de af- 1 voor de ondernemers van den tramwegdienst 
heeft aange· mochten ontstaan. 

8. De bepalingen van dit artikel doen niet 
tekort aan de verantwoordelijkheid der onder
nemers van den tramwegdienst jegens het 
bestuur der belastingen, O'l'ereenkomstig de 
daaromtrent hestaande wetten en verorde-

wezen. 
4. Het verrichten van de hierhedoelde 

werkzaamheden door of van wege de onder
nemers van den tramwegclienst geschiedt 
tegen daarvoor vastgesteld loon. 

5. Indien de afzender voor de vervulling 
van de helastingformaliteiten voorschriften 
heeft gegeven, welker uitvoering in strijd is 
i;net de hestaande wetten of verordeningen, 
handelen de ondernemers van den tramweg
dienst daaromtrent, zooals zij in het belang 
van den afzender het voordeeligst achten. 
Wanneer de ondernemers van den tramweg
dienst van goederen, welke hun zonder de 
noodige belastingbescheiden z~in overgegeven, 
het vervoer op zich nemen tot de plaats van 
bestemming of tot het belastingkantoor, 
waar de aangifte rnor de belastingen moet 
geschieden, dan is de geadresseerde verplicht 
tot terugbetaling van alle schaden en nadeelen, 
welke uit onjuistheden, fouten of verzuimen 
van den afzender voor de ondernemers van den 
tramwegdienst mochteu outstaan uit de door 
dezen op te maken en in te dienen declaratie 
voor de belastingen, overeenkomstig de aan
duidingen van den afzender, behoudens ver• 
haal van den geadresseerde op den afzender. 

6. Geeft de afzender voor het vervullen 
der belastingformaliteiten voorschriften, waar
uit eene aansprakelijkheid kan ontstaan, 
welke door de goederen· niet of niet toereikend 
wordt gedekt, hetzij wegens hunne geringe 
waarde, hetzij omdat de aansprakelijkheid 
zou blijven doorloopen, nadat de goederen 
zich niet meer onder het beheer van de onder
nemers van den tram wegdienst bevinden, 
hetzij om welke andere reden ook, dan kunnen 
de ondernemers van den tramwegdienst van 
den afzender vorderen, dat hij daarvoor vooraf 
zekerheid stelle, en bij gebreke van <lien de 
aanneming der goedereu weigereu. Uit eene 
aanneming zonder voorafgaande zekerheids
stelling is evenwel niet af te leiden, dat de 
afzender van verdere aansprakelijkheid zou 
zijn ontheven. 

7. De geadresseercle mag de goederen niet 
uit de wagens lossen, noch van het terrein of 
uit de magazijnen van den tramweg wegvoeren, 
voordat door of namens hem de helastinghe
scheiden zijn aangezuiverd en aan alle noodige 
formaliteiten der invoerrechten en accijnzen 
is voldaan. De geadresseerde is verplicht 
tot terugbetaling van alle schaden en nadeelen, 
die uit de niet nakoming van deze bepaling 

1920. 

ningen. 

AFDEELING V. 

HET AFHALEN EN BESTELLEX VAN DE GOEDEREN 

EN HET LOOX DAA.RVOOR TE GEXIETEX. 

Afhalen en be8tellen van goederen. 

54. 1. De ondernemers van den tramweg
dienst zijn bevoegd de te vervoeren goederen 
bij den afzender te doen afhalen, zoo dit 
door hem wordt verlangd, en de vervoerde 
goederen bij den geadresseerde te doen bestellen. 
tenzij de afzender den wensch te kennen heeft 
gegeven, dat de goederen door den geadres
seerde of van zijnentwege worden afgehaald. 

2. Hebben de ondernemers van een tram• 
wegdienst de bestelling van eene zending op 
zich genomen, clan gelden de bepalingen der 
artikelen 55-58. 

3. Het loon voor het afhalen en bestellen 
van goederen wordt bij de tarieven bepaald. 

4. In buitengewone omstandigheden, als 
onder andere bemoeilijking van de vaart door 
ijs of storm bij vervoer te water, of door sneeuw 
of ijzel bij vervoer te land, zijn de ondernemers 
van den tramwegdienst bevoegd de prijzen 
van het hierbedoelde tarief tot ten hoogste 
het dubbele te verhoogen, of den dienst vau 
het bestellen en afhalen geheel of ten deele 
te stakeu gedureude den tijd, dat die buiten- · 
gewone omstandigheden aauhouden. 

Zendingen niet boven de driehonderd kilogram. 

55. 1. Tot het doen bestellen ,an zeudiu-
gen niet meer wegende dau driekouderd kilo
gram zijn ondernemers verplicht in gemeeuteu, 
waar zij een besteldienst hebbeu gevestigd, 
tenzij door den afzender het tegendeel is ,er
langd. 

2. Zendingen, als in het vorige lid bedoeld, 
worcleu binuen twaalf ureu na aankomst van 
den treiu aan den geadresseerde bezorgd. 

3. Iu de tarieven kunnen soorten van 
goedereu worden aangewezeu, voor welke de 
bepalingeu van de eerste twee leden van <lit 
artikel niet gelden. 

Termijn voor het bestellen van goederen. 

56. 1. Het bestellen van de goederen 

13 
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geschiedt in volgorde van a-ankomst en wel, 
behoudens buitengewone omstandigheden en 
groote drukte, binnen vier en twintig uren na 
aankomst aan het station van best.emming. 

2. Indien de bestelling aan de ondernemers 
van den tramwegdienst niet \7 66r aankomst 
der goederen werd opgedragen, begint deze 
termijn eerst te loopen, nadat de opdracht 
heeft plaats gehad. 

3. De tijd, noodig voor de vervulling van 
de form:ilite,ten der invoerrecbten en accijnzen, 
komt niet in aanmerking bij het berekenen 
van den termijn, binnen welken de bestelling 
van goederen moet geschieden. 

4. Evenmin komen krachtens artikel 61 
de Zondagen en de andere aldaar genoemde 
dagen daarbij in aanmerking. 

5. Tusschen negen ure des avonds en acht 
ure des voormiddags behoeven geene goederen 
besteld te worden. Die tijd telt niet mecle 
voor de termijnen voor de bestelling bepaald. 

6. Spoedbestellingen als zoodanig t en kan
tore aangeboden worden v66r andere goederen 
bezorgd. Zij worden ook des a,7 onds na tien 
uren en des ochtends vroegtijdig besteld, indien 
dat door den afzender wordt Yerlangd. 

7. Voor spoedbestellingen wordt een in de 
tarieven te bepalen extra-loon geheven. 

Omvang van de eventueel op ondernemers rustende 
verplichting tot het afhalen en bestellen van goe
deren. Aanvang van de vemntwoordelijkheid 
van den tramwegdienst bij het afhalen va.n 

·goederen. 

57. 1. Het afhalen en bestellen door de 
zorg cler ondernemers van tramwegdiensten 
behoeft zich niet verder uit te strekken dan 
binnen een in de tarieven te bepalen bestelkring. 

2. Woningen of bedrijfplaa.tsen, welke niet 
langs harde rijwegen met kar en paard te 
bereiken z(jn, kunnen binnen die grenzen 
worden uitgesloten. Voorwerpen van buiten
gewonen omvang of buitengewone zwaarte, 
gevaarlijke artikelen en goederen, door hun 

aard of de wijze ,an inpakking licbt breekbaar 
of aan bescbadiging onderhevig, worden niet 
besteld of afgebaald . 
· 3. De af te balen goederen moeten gelijk
vloers met en in de onmiddellijke nabijbeid \Tan 
den openbaren weg of Yaart gereed !iggen. 

4. Indien bij aankomst Yan bet \Toor de 
afhaling bestemde voer- of nartuig de goederen 
niet ter oplading gereed liggen, zijn de beambten 
\Tan den tramwegdienst bevoegd het \Toer- of 
vaartuig te doen terugkeeren, terwijl de persoon, 
op wiens Yerlangen de \Toer- of vaartuigen 

beschikbaar zijn gesteld, alsdan verplicht is 
het afhaalloon, berekend volgens bet opgegeven 
af te balen goed, te voldoen. 

5.- Bij het bestellen behoeven de goederen 
niet verder te worden gebracht clan gelijkvloers 
tot aan den harden rijweg of aan het vaarwater 
gelegen woning, pakhuis of kantoor van den 
geadresseerde. De afzenders en geadresseerden 
moeten bij het op- en afladen hulp verleenen, 
wanneer hot collo meer dan ':'ijftig kilogram 
weegt. 

6. Bij bet afhalen van goederen vangt de 
verantwoordelijkheid van de ondernemers van 
den tramwegdienst aan, nadat de goederen 
aan bet station aangebracht en door afstempe
ling van den vrachtbrief in ontvangst genomen 
zijn. De beoordeeling van den uiterlijken 
staat en de bepaling van bet gewicht der afge
haalde goederen geschieden aan bet station. 

7. Blijkt bij die beoordeeling, dat de zending 
niet aan alle voorschriften van dit reglement 
voldoet, dan wordt hiervan aan den afzender 
kennis gegeven en blijven de goederen voor 
kosten, risico en schade van den afzender 
Jiggen, totdat aan die voorschriften is voldaan 
of we! worden die goederen hem teruggegeven. 

Loon -voor te vergeefs ondernomen bestelling van 
goederen. 

58. Voor bet terugbrengen n_aar het station 
van de goederen, die wegens onvoldoend adres 
of bij weigering van in ontvangst nemen niet 
zijn kunnen worden . afgeleverd, wordt den 
afzender het gewone bestelloon in rekening 
gebracbt. 

AFDEELING VI. 

BEHANDELING VAN DE D! DE RIJTUIGNE OF 

OP DE STATIONS ACHTERGELATEN VOORWERPEN, 

OVERBEVONDEN GOEDEREN EN NIET OPGE-

VRAAGDE BAGAGE. 

Bewaring van de goederen. 

59. 1. Alle voorwerpen, welke op den 
weg, in of bij de stations of in de rijtuigen zijn 
acbtergelaten, en alle niet opgevraagde bagage 
worden, behoudens het bepaalde in artikel 60, 
vierde lid, door de zorg van de ondernemers 
van den tramwegdienst gedurende ten minste 
zes maanden tegen een in de tarieven vast te 
stellen loon bewaard. 

2. Overbevonden goederen worden even
eens, behoudens het bepaalde in artikel 60, 
vierde lid, door de ondernemers van den 
tramwegdienst gedurende ten minste zes 
maanden bewaard. 

3. Zijn het balen, kisten, koffers, manden, 
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zakken, enz. waarin de goederen gepakt zijn, 
dan worden die geopend en de inhoud gein
ventariseerd door een door ondernemers aan
gewezen beambte van den tramwegdienst, in 
het bijzijn van twee getuigen, die van hunne 
bevinding proces-verbaal opmaken. 

Verkoop van goederen. Behandeling van militaire 
goederen. 

60. 1. Indien de voorwerpen en goederen 
na verloop van zes maanden niet zijn opge
vraagd, kan tot verkoop worden overgegaan. 

2. De verkoop geschiedt in het openbaar, 
nadat in een of meer dagbladen de dag, het 
uur en de plaats van den verkoop zijn aange
kondigd. 

3. De verkoop mag ·eerst geschieden eene 
maand na de dagteekening van het dagblad 
of de dagbladen, waarin de aankondiging is 
geplaatst. 

4. Zijn de voorwerpen en goederen aan 
bederf of waardevermindering onderhevig of 
is de bewaring schadelijk, dan kunnen zij door 
de ondernemers van den tramwegdienst te 
alien tijde op de best mogelijke wijze worden 
verkocht. 

5. De opbrengst van den verkoop wordt 
ten behoeve van den rechthebbende in de 
consignatiekas gestort, na aftrek van het 
vrachtloon en van alle zoowel op de goederen 
drukkende als op de bewaring en den· verkoop 
gevallen onkosten. 

6. Deze bepalingen zijn niet van toepassing 
op voorwerpen, behoorende tot de kleeding, 
uitrusting en wapening van militairen der 
land- en zeemacht, beneden den rang van 
officier. De goederen, behoorende aan mili
tairen van de landmacht, worden tegen ont
vangstbewijs kosteloos afgegeven aan den 
plaatselijken- of garnizoenskommandant in de 
naastbij een station van den tramweg gelegen 
garnizoensplaats; die der militairen van de 
zeemacht worden aan de directeuren en kom
mandanten der Marine te Amsterdam of te 
Willemsoord en die van de militairen van het 
korps mariniers aan den kommandant van 
het korps te Amsterdam opgezonden. 

7. Indien in de nabijheid een station van 
den tramweg gelegen is, worden de goederen 
tegen ontvangbewijs kosteloos aan die autori
teiten afgegeven. 

AFDEELING VIL 

BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD, 

Zondagsrust. 

61 . Tenzij voor bijzondere gevallen door 

den ~finister anders wordt bepaald, behoeven 
goederen door de ondernemers van tramweg
diensten op Zondagen alsmede op 1 Januari, 
2den Paaschdag, Hemelvaarsdag, 2den Pink
sterdag, lsten en 2den Kerstdag niet te worden 
aangenomen, afgehaald, vervoerd, afgeleverd 
of besteld en worden die dagen niet medege
rekend bij de berekening van de termijnen, 
binnen welke goederen door de ondernemers 
behooren te worden afgehaald, afgeleverd of 
besteld, door de afzenders behooren te zijn 
geladen, of door de geadresseerden behooren 
te zijn gelost of weggehaald, en evenmin bij de 
berekening van de schadevergoeding in artikel 
51 bedoeld, en van staan-, Jig- en magazijngeld, 
in artikel 43 bedoeld. 

Vervoer over trmnwegen, in :Vederland en in het 
buitenland gelegen. 

62. Voor het vervoer op een tramweg, 
welke gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk 
in het buitenland is gelegen, kunnen door den 
Minister bepalingen worden toegelaten, welke 
afwijken .van die van dit hoofdstuk. 

HOOFDSTUK III. 

Slotbepalingef' 

Verklari?tgen van enkele in dit reglement gebezigde 
uitdrukkingen. 

63. In <lit reglement wordt verstaan onder : 
Minister: de Minister, belast met de uit

voering van de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67) en van de Locaalspoor- en Tramwegwet; 

stat·ion: elke plaats aan den tram weg, waar 
treinen tot het opnemen of uitlaten van reizi
gers of tot het laden of lossen van goederen 
stilhouden. 

Overtreding van uitvoeringsvoorschriften. 

64. Het niet naleven van krachtens en ter 
uitvoering van bepalingen van dit reglement, 
door den Minister of door den Raad van 
Toezicht op de Spoorwegdiensten gegeven voor
schriften staat gelijk met overtreding van de 
bepalingen van dit reglement. 

Verkorte titel. 

65, Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Bijzonder Reglement Vervoer 
Tramwegen" of ,,B. R. V. T." 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Febru
ari 1920, (Staatsblad n°. 85). 

Mij bekend, 
De Minister van Wqterstaat, A. A. H. W. KONIG. 

13* 
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25 Febrnari: 1920. BESLUIT, tot nadere wijzi
ging van het ,.Reglement rnor de machi
nisten-examen ". S. 86. 

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

Landbouw, Njj,•erheid en Handel ,·an 23 Janu
ari 1920, n°. 144, afdeeling Nijverheid; 

Den Raad rnn State gehoord, advie van 
li Februari 1920, n°. 149; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\1ini ter van 21 Februari 1920, 
n°. 1632, afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Het eerste en het tweede lid van 

artikel 4 van het ,,Reglement voor de machi
nisten-examens", va tgesteld b~i Koninklijk 
besluit van 27 December 1907 (Staatsblad n°. 
354), gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 14 Juli 1916 (Staatsblad n°. 322), van 20 
December 1917 (Staatsblad n°. 724), en van 
10 Ni aart 1919 (Staatsblad n°. 99) worden ge
lezen als vo lgt : 

,,1. Tijd en plaats van elke zitting worden 
telkens ten minste vier weken v66r den aan
vangsdag der zitting door den ,oorzitter der 
Commissie in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

,,2. Zij, die een examen wenschen af te 
leggen, geven hem daarvan kennis ten minste 
zeventien dagen v66r den in het eerste lid_ ge
noemden dag, onder overlegging van de in 
artikel 7 bedoelde be cheiden" . 

Art. II. Het derde lid van artikel 9 van 
genoemd Reglement wordt gelezen als volgt : 

,,3. Hij, die is afgewezen tengevolge van 
een onvoldoend examen, wordt eet·st na een 
door de Commissie te bepalen tijdsverloop 
van ten hoog te twaalf maanden weder tot het 
examen toegelaten''. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze voornoemde ll1inister is belast met de 
uitvoering ,an dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift medegedeeld zat· 
worden. 

's-Gravenhage, den 25sten Februari 1920. 

WILHEL:\UN A. 

De M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJ:t-. 

(Uitgeg. Maart 1920. ) 

26 Februari. BE LU'IT, houdende wijz,gmg 
der bepalingen voor fabrieken, waarin 
gedistilleercl noodig is tot het vervaardigen 
van extracten uit planten of deelen van 
planten. S. 87. 

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

Financien van den 10 Februari 1920, n°. 126, 
Afdeel.ing Accijnzen ; 

Gelezen de artikelen 5 en 9 der wet van 
23 December 1886 (Staatsblad n°. 223) ; 

GPzien het Koninkl.ijk be~luit van 19 Novem
ber 1907 (Staatsbla(l n°. 300) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1920, n°. 146) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Februari 1920, 
n°. 135, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

E enig artikel. 
Artikel 3, letter b, van Ons besluit van 

19 November 1907 (Staatsblad n°. 300) wordt 
gelezen: 

b. voor het toezicht van ieder ambtenaar 
bet.aalt de fabrikant aan het Rijk eene door 
Onzen Mini ter van Financien te bepalen ver
goeding rnn ten minste honderd en twintig en 
ten hoogste tweehonderd gulden per maand, 
gedeelten van eene ma.and voor eene geheele 
maand gerekend . 

Bovendien moet de fabrikant, wanneer de 
werkzaamheden op een dag !anger clan 10 uren 
duren, ov-er den meerderen tijcl f 1.20 betalen 
voor iecler ambtenaar en voor ieder uur, ge
clee lten van een uur voor een geheel gerekend. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering .an dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af chrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' -Gravenhage, den 26sten Februari 1920. 

WILHELM:IN A. 
De ])finis/er van Financien, DE VRIE • 

( Uitgeg. 12 J)faart 1920.) 

26 Februari 1920. WET, houdende va tstelling 
van cl.e koloniale huishouclelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1920. 
s. 88. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoude
lijke begrooting rnn Suriname voor het d ienst 
jaar 1920, voor zooveel de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 
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Iste Algemeen en gewestelijk 
bestuur •..• . ..• f 

Rechts- en politiewezen . Ilde 
lIIde 
IVde 
Vde 

VIde 
VIIde 

cbutterij te Paramaribo . 
Geldelijk bebeer. • • • . 
Opnemingsdienst . . . . 
lmmigratie en kolonisatie. 
Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg •..••• 
VIIIste Landbouw . .•..•. 

IXde Burgerlijke geneeskundige 
dienst •.•. 

Xde Openbare werken 
Xlde Verkeer te water 

XIIde Brandweer ••• 
XIIIde Pensioenen, wachtgelden 

en onderstanden, zoo
mede uitgaven voor de 
waarneming van tijde
lijke opengevallei: be
trekkingen . . . . 

XIV de Onvoorziene uitgaven 

205,258 
446,880 

5,285 
839,941 
47,325 

275,072 

713,349 
270,357 

531,065 
705,8-52 
433,075 
12,448 

3:.!4,500 
50,000 

Totaal • • • f 4,860,407 
Artt. :l en 3 handelen over af- en overschrij

vingen van- en betaling uit de onvoorziene 
uttgaven. 

Bii art. 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen , 

A. .I;>irecte en indirecte belastingen. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijks scbatkist tot aanvul

ling van de koloniale geldmiddelen. 

26 Februari 1920. Wet, boudende va-ststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Ourayao voor het dienstjaar 1920. 
s. 89. 

Bij deze wet wordt de koloniale huishoude
lijke begrooting van Oura~ao voor bet dienst
jaar 1920, voor zoover de uitgaven betreft, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt , 

Afd. 
Iste Algemeen en gewestelijk 

bestuur. • f 181,604 
llde Rech ts- en poli tiewe~eln . 188,967 

IIIde Schuttel'ij 419 
IVde Geldelijk beheer. :.!47,818 
Vde Eeredienst, onderwijs en 

armenzorg • 313,153 
Vlde Landbouw • 88,900 

Vllde Open bare gezondbeids-
dienst 208,688 

Vlllste Openbare werken • 454,319 

IXde " Pensioenen, wucbtgelden, 
onderstanden, toelage, 
zoomede uitgaven Yoor 
de waiirneming ,;an tijde
lijk opengevallen betrek
kingen .. . •.• 

Xde Onvonrziene uitgaven 
191,476 
30,000 

Totaa!' . . . . . f 1,905,344 
Artt. 2 e.n 3 bandelea OVP.r af- en overscb rij

vin~en ,·an- en betaling uit de onvoorziene 
uitgaven . .. 

Bij art . 4 worden tot goedmaking van de 
uitgaven aangewezen , . 

A. Belastingen. 
B. Inkomsten van onderscbeiden aard. 
C. Bijdrage nit 's Rijks scbatkist. 

.- . . 
26 Februari •1920. WET, houdende wijziging 

van het Reglement op het Beleid der 
Regering in de kolonie Our~ao. S. 90. 

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

dat het wenschelijk is nadere wijziging te bren
gen in het Reglement op het Beleid der Rege
ring in de kolonie Oiira~ao, waarvan de tekst 
werd bekend gemaakt bij Ons besluit van 
25 Februari 1902 (Staatsblad n°. 38, Publicatie
blad no. 22) en dat sedert nog gewijzigd werd 
bij de wetten van 31 December 1903 (Staats
blad n°. 362, Publicatieblad 1904, n°. 3) en van 
20 Juni 1908 (Staatsblad n°. 210, Publicatieblad 
n°. 30); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Art. 1. a. Artikel 107 van het Reglement 

op het Beleid der Regeering in de kolonie 
Oura~ao wordt . gelezen als volgt : 

,,De verschillende cilanden der kolonie, be
halve het eiland Ourayao, worden, elk afzon
derlijk of groepsgewijze bestuurd door gezag
hebbers". 

b. De artikelen 108, 109, ll0, lll, ll2 en , 
116 van dat Reglement vervallen; in artikel 
117 wordt in plaats van ,,dagelijksch bestuur" 
gelezen : ,,dagelijksch bestuur van elk eiland". 

2. De Gouverneur is bevoegd om de door 
Ons benoemde, nog in functie zijnde gezag
hehbers te schorsen en te ontslaan. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
na dien barer afkondiging in de kolonie. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Fe

bruari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 19 Maart 1920.) 
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26 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 91. 

Bij deze wet wordt het XIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst. 
jaar 1920, betreffende het Deparlement van 
Kolonien, vastgesteld, zooals hiema verkort 
volgt: 
Afd. 
I. Kosten van bet Departement . . f 806,112 
2. Uitgaven ten beboeve van de 

kolonie Suriname • . . 1,426,369 
3. Uitgaven ten beboeve van de 

kolonie Curac;ao . . • . 1,033,188 
4. P ensioenen van gewezen Iands

dienaren in d9 voormalige Ne
derlandscbo bezittingen ter kuste 
van Guinea . . . • • • . . . 143 

6. Pensioenen , wacbtgelden, onder
standen en gratificatien, alsmede 
daarmede in verband staande 
uitgaven ..•••.•... 

6. Subsidie aan en Regeeringstoe
zicbt over de Duitscb-N eder-
Iandscbe telegraafmaatscbappij 

7. Onvoorziene beboeften ....• 

77,713 

113,250 
40,000 

Totaal van bet XIde Hoofdstuk f 3,497,076 

27 Februari 1920. BESLUIT, tot nadere wij
ziging van bet Koninklijk besluit van 3 
September 1918 (Staatsblad n°. 540), hou· 
dende bepalingen omtrent de ' jaarwedden 
van de Ieden en den griffier van en de sub· 
stituut-griffiers bij den centralen raad van 
beroep en van de voorzi tters en griffiers 
van de raden van beroep.. S. 92. 

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

Justitie, van den 12den J anuari 1920, afdeeling 
A. S., n°. 869; 

Den Raad van State geboord (advies van 
17 Februari 1920, n°. 144) ; 

Gelet op bet nader rapport van Onzen voor
noemden Miruster, van den 25sten Februari 
1920, n°. 874 ; 

Hebben· goedgevonden en verstaan : 
gerekend met ingang van 1 Januari 1918 te 

bepalen als volgt : 
Eenig artikel. 

In artikel 2 van Ons _besluit van 3 September 
1918 (Staatablad n°. 540), gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 l\faart 1919 (Staatsblad n°. 96), 
wordt tusschen bet derde en vierde lid een 
nieuw hd ingelascbt, luidende als volgt : 

,.Jnclien een d~r in artikel 1 genoemde 

ambtenaren wegens bet bekleeden van bet 
lidmaatschap van een der beide Kamers der 
Staten-Generaal op non-activiteit is gesteld 
geweest, telt na bet eincligen dier non-activiteit 
de duur daarvan ook mede als cliensttijd ter 
berekening van de wedde". 

Onze· Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden. gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenbage, den 27sten Februari 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van JiUititie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg . 5 1l1aart 1920.) 

28 Februari 1920. WET, tot ·vaststelling van 
het negende hoofdstuk der Staats begroo
ting voor bet dienstjaa.r 1920. S. 93. 

Bij deze wet wordt bet IXde hoofdstuk der 
begrooting van de Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1920, betreffende het Depa-rternent 
van Waterstaat, vastgesteld, zooals hierna ver
kort volgt: 
Afd. 
1. Kosten van bet Departement 
2. Waterstaat .••.. . ... 
3. Spoorwegen • . . . . . . . 

• f 316,300 
:.!9 ,194,862 

6,038,386 
4. Pensioenen, wacbtgelden, grati

ficatien, enz. . • • . . 
6. Onvoorziene beboeften ...• 
6. Posterijen, Telegrafie, Tele

fonie en Rijkspostspaarbank . . 

, 450,42'2 
50,000 

15,805,474 

Totaal van bet IXde boofdst. f 51,854,343 

28 Februari 1920. WET, betreffende over
neming in eigendom, beheer en onderhoud 
bij hetRijk van het veer over"hetHollandsch 
Diep tusschen Willemsdo-rp en Moerdijk. 
s. 94. 

28 Februari 1920. WET, tot verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeenten Beek, 
Geleen en Sittard, noodig voor de verbete
ring van den Rijksweg van Maastricht 
naar Nijrnegen in die gemeenten. S. 95. 

28 F ebruari 1920. WET, tot vaststelling van 
het achtBte hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het . dienstjaar 1920. S. 96. 

Bij deze wet wordt bet VIIIste boofdstuk 
der begrooting van Staatsuitgaven voor bet 
dienstjaar 1920, betreffende bet Departernent 
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van Oorlog, vastgesteld, zooals hiema verlfort 
volgt: 

pensioenen en daartoe betrek
kelijke uitgaven, lijfrenten, toe
lagen en wachtgelden • • . Afd. 

1. Kosten van het Departement .. f . 
2. Bezoldiging van het personeel 

der staven van het leger •.. . 
3. BezoldigiHg van het personeel 

der intendance,en der-militaire 
administratie . . • • . • . . 

4. Bezoldiging van het personeel 
der verschillende -wapen_s on 
der landweer •.• , .••• 

6. Kosten van voeding van onder
ofllcieren en soldaten . . • . 

6. Kosten van kleeding en uit
rusting van onderofficieren en 
soldaten en van ledergoed • . 

7, Kosten van huisvesting, ~tai
ling, nachtligging en reinigiHg 

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. Verachillendc uitgaven bij de 

staven en diensten en de wa
penkorpsen . • • • • • • • 

12. Geneeskundige dienst • • • • 
13. Inrichti11gen van onderwijs. • 
14. Kosten van de Luchtvaart

afdeeling. . • . . • . . . • 
16. Kosten, vallende op de motor

afdeeling~. • • . • • . • • • 
16. Centrale magazijnen van mili

taire kleeding en uitrusting en 
militaire verplegingsinrichtin
gen ; aanschaffing'en onderhoud 
van kampementsgoederen, veld• 
uitrusting en voertuigen voor 
den verplegingsdienst te velde. 

17. Materieel der artillerie, zoo
mede practische oefeningen en 
proeven bij het wapen der 
artillerie . • . • • • . • • • 

18. 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. N onactiviteits-jaarwedden, 

• 6-71,618 23. Wapen der -marechaussee· . 
24. Buitengewone uitgaven . . 

4,148,159 
1,263,942 
1,203,600 

. 469,337 25. Onvoorziene · uitgaven .· . · . 76,000 
26. Voltooiing van het vesting-

stelsel . . • . . · . • • • • • . 296,000 
657,867 27. Verbetering van de kustver-

dediging •· •· , ' .• · • • . . • 600,000 
:28. Begrooting van inkomsten en 

16,:214,38::l uitgaven van het Staatsbedrijf 
der artillerie-inrichtingen . • Memorie. 

4,628,270 29. Uitgaven, verband houdende 

1.370,740 

880,910 

met den toestand van mobili-
satie. . . . · . · . . . • . . . 100,000 

Totaal van het VIII• hoofdstuk f ·49,374,230 

28 Februari 1920. WET, tot· vaststelling van 
de begrooting van uitgaven, ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel, 
dienst 1920. S. 97. 

4,180,786 De beg rooting wordt vastgesteld op een be-

1,666,430 
342,610 

673,400 
1,926,991 

983,800 

1,:281,640 

89,530 

1,099,200 

1,727,120 

493,131 
1,72'2,640 

425,660 

612,680 

drag van f 298,000. 

28 Februari 1920. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 19 0 en nadere 
regeling der afschrijvingen van de bezit
tingen van dat bedrijf. S. 98. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be
drag van f 6,673,461. 

28 Februari 1920. WET, houdende ·vaststel
ling van de begrooting van Nederw.ndsch
Indie voor het dienstjaar 1920. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland. ) (verkort.) 
s. 99. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
Indisch Staatsbl.ad 1917 n°. 521), de begrooting 
va.n Nederlandsch-buUe jaa.rlijks, v'oor elk 
hoofdstuk 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 Nederlandsch-Inaie voor het 
dienstjaar 1920, ~treffende de uitgaven in 
Nederland, wordt definitief vastgesteld als 
volgt: 
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8• .4.fd. Depilrtement van Gou-1 • Afd. R.egeering en Hooge 
Colleges . . . . . . . . . . • f 

2• Afd. Departement rnn Jus. 
titie •........ 

43,000 venementsbedrijven ...... f 117,025,985 
9• Afd. Depart'lment van Oor-

438,500 log. • . . . . . . . . . . • . 55,787,807 
3• A.fd. Departement V3D Fi. 

nancien • • . . . . • . . . . • 75,344,977 
4• AJd. Departement van Bin-

nenlandsch B~stuur • . . . . . 2,202,460 
5• Afd. Departement van On-

derwijs en Eeredienst • • • . . 1,617,300 
6• Afd. Departement van Land-

bouw. :Nijverheid en Handel . . 600.770 ,e Afd. Departement der Bur-
gerlijke Openlla.re Werken ..• f :l,867,300 

• Afd. Departement van Gou-
vernementsbedrijven • . . . . . 22,547,959 

9• .4.fd. Departement nm Oor-
lo,; . . • . . . . . . . . . • • 8,788,705 
10• Afd. Departement van Ma-

rine . • . . . • . . . . . . . H,081,796 

f 128,632,757 

2 Februari 1920. WET, houdende vaststel
ling van , de begrooting van Neder/,a,ndsch
lndie voor het dienstjaar 1920. (Hoofd
stuk II. Uitgaven in Neder/,a,ndsch-lndie.) 
(verkort.) S. 100. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (Neder/,a,ndsch Staatsblad 1917 n°. 
275; lndisch Staatsb/,a,d 1917 n°. 521), de be
grooting van Neder/,a,ndsch-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 !Ide hoofd:stnk der begrooting 

van uitgaven van Neder/,a,ndsch-lndie voor 
het clienstjaar 1920, betreffende de uitgaven 
in Neder/,a,ndsch-lndie, wordt definitief vaat
ge teld als volgt : 

I• Afd. Regeering en Hooge 
Colleges. • • • • • . • . . . . f 1,835,152 

2• Afd. Departement van ,Tus-
titie . . • . . . . . . 13,490,692 

3• Afd. Departement van Fi-
nancien •..... ••• .•. 

4• Afd. Departement van Bin• 
nenlandsch Bestuur . . • • . • 

5• Afd. Departement van On• 
derwijs en Eeredienst. . . . . . 

6• Afd. Departement van Land
bouw, Nijverheid en Handel . . 

7• Aj'd. Departement der Bur
gerlijke Openbare Werken ..• 

43,737,311 

55,677,457 

39,502,101 

20,760,434 

70,425,032 

10• Afd. Departement der Ma-
rine ......... . .. . 
11• Afd. Plaatselijk en geweste

lijk zelfbestuur . . . . • 

22,79:l ,540 

16,608,333 

f 457,642,844 

28 Februari l920. WET, houdende aanwijzing 
van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van 
Neder/,a,ndsch-lndie voor het dienstjaar 
1920. (Hoofdstuk I. Middelen in Ye
der/,a,nd .) .S. 101. 

WIJ WILHELMINA, E..>!Z . .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (Neder/,a,ndsch Staatsblad 1917 n° 275; 
lndisch Staatsb/,a,d 1917 n°. 521) de begrooting 
van Neder/,a,ndsch-lndie jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, clefinitief bij de wet 
IVordt vastgesteld ; 

Zoo is het, .dat Wij, den Ra;ad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der begroo
ting van Neder/,a,ndsch-lndie voor het dienst
jaar 1920, worden v.oQr dat jaar definitief 
aangewezen de na te noemen in Neder/,a,nd te 
ontvangen middelen, te weten : 

1. Nominale waarde van de door 's Rijks 
Munt voor rekening van den Laude yervaar
digde munten. 

Enz. 
2. In het bedrag, dat aan de in Nederland 

en in Nederlandsch-Indie te ontvangen mid
delen tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet 
bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt zoo noodig 
voorzien door eene geldleening. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten 

Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

. . • ( U.itgeg. 16 Maart 1920.) 

RAMING DER MIDDELEN IN NEDER
LAND VOOR RET DIENSTJAAR 1920. 

1. Nominale waarde van de door 
's Rijks Munt voor rekening van 
den Lande vervaardigde munten f 20,700,000 

2. Rente van de kapitalen, in de 
Grootboeken der Nationale 
Schuld ingeschreven ten name 
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van het ,,Fonds uit de zuivere 
~nsten, verkregen uit aanmun-

. tingen voor rekening van Neder
landsch-Inclie", alsmede van de 
aan dat fonds toe behoorende 
bewijzen van Nederlandsch-lndi
sche schuld. . . . . . . . . . f 

3. Uitkeering aan de geldmidge-. 
!en van Nederiandsch-lndie uit 
de opbrengst der Nederlandsche 
Oorlogswinstbelasting . . . 

4. Verkoop ,:al]. ~otfiii .. . . . . . 
5. Verkoop van kina-bast . . . 
6. Verkoop ,:al! getah pertja (af

komstig van 's Lands getah per
tja-ondernerning te Tjipetir) . . 

7. Verkoop van caoutchouc . _. 
. 8. · Verkoop vaµ !JO!Ja. (lJ-f½oq,stig 

.an 's Lands getah pertja-onder
neming te Tjipetir). . . . . . 

9. Afstand in erfpacht aan de naam
looze venn9o~sgh1J,P. ,;Zeehaven 
en kolenstation Sabang" van de 
bezittingen op het eiland We 
(Atjeh en • Qndei;hqoi;igheden), 
alsmede aandeel in de winst van 
die vennoo~schap . . . , . . . . 

10. Huur, verschuldjgd door de 
Droogdok-Maatschappij ,,Ta.ud· 
jong Priok"., ingevolge de wet van 
31 Juli 1915 (Staatsbl{ul,_n°. 354). 

ll. Verkoop van Banka-tin 
12. Aandeel in de winst van de 

Billitonmaatschappij. . . . . . 
13. Aandeel in_ de qnt.vangstll, 

wegens kabeltaksen uit de bij de 
Duitsch-Nederlandsche Telegraaf 
maatschappij in bedrijf 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 
Nederlandsc'h-Indie. . . . . . 

16. Ontvangsten. in bet.rekking tot 
het departement der marine in 
Nederlanilsch-lndie . . . . . . 

17. Ontvangsten van burgerlijken 
of algemeenen aard . . . . . 

700,000 

Memorie. 
536,400 
677,200 

435,500 
3,664,800 

10,200 

ll6,870 

51,500 
Memorie. 

5,000,000 

Memorie. 

260,000 

98,570 

815,000 

500,700 

f 33,566,740 

28 Februari 1920. WET, houdende aanwij
zing van de middelen tot goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsch-lnilie voor het dienst
jaar 1920. (Hoofdstuk II. Middelen in 
Nederlandsch- lnilie.) S. 102. 

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

dat volgens artikel 4 der lndische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 
275; lnilisch Staatsblad 1917 n°. 521) de be
grooting van Nederlanilsch-lndie jaarlijks, voor 
elk hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de 
wet 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-lndie voor het dienstjaar 1920, 
worden voor dat jaar definitief aangewezen 
de na te noemen in Nederlandsch-lnilie te 
ontvangen middelen, te weten : 

1. Verkoop van drukwerken van den 
Volksraad, enz. 

Lasten en bevelen, enz. 

RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIE VOOR HET 

DIENSTJAAR 1920. 

Regeering en Hooge Colleges. 

1. Ve1·koop van drukwerk van 
den Volksraad. . . . . . . . . f 

Departement van Ju8titie. 

2. Gerechtelijke 1 boeten en 
verbeurdverklaringen. . . . . . 

3. Terngbetaling van gerechts
kosten in strafzaken . . . . . . 

4. Leges en salarissen ontvan
gen door de griffiers der Europee
sche rechtscolleges, door die der 
landraden en door de algemeene 
ontvangers van 's Lands kasseri. 

5. Hetgeen den Lande aan
komt uit de opbrengst der wees
en boedelkamers. . . . . . . . 

6. Betaling voor het a.fleggen 
van de examens ter veTkrijging 
van de bevoegdheid tot uitoefe
ning van het notarisam bt . . . 

7. Opbrengst van den arbeid 
der gevangenen ..•..... 

6,000 

376,300 

32,400 

295,000 

271,900 

2,100 

4,0ll,700 

1 De administratief opgelegde boeten wegens 
te late betaling van belasting, enz. zijn onder 
het bedrag der inkomsten begrepen. 
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8. Voor het verstrekken van 
voeding a.an gegijzelden . . . . f 

9. Registratie van werkover
eenkomsten, gesloten door eige- · 
naren of beheerders van land
bouw-, mijnbouw- of nijverheids
ondememingen met van elders 
a.fkomstige arbeiders . . . . . • 

10. Heffing ter za.ke van de op 
J ava en Madoera met inlanders 
te sluiten werkovereenkomsten 
voor het verrichten van arbeid 
in de buitengewesten of buiten 
Nederlandsch-Indie (uitgezon
derd de kolonie Suriname) . .. 

ll. Belooningen voor de waar
merking van onderhandsche ge-
schriften . . . .. ..... . 

19,200 

ll6,200 

135,700 

4,300 

Departement van Financien. 

12. Verpachte middelen ... 
13. Opiumverkoop . . 
14. Opbrengst van de pand

huizen in eigen beheer. . . . • 
15. Terugbeta.ling uit de kassen 

der zelfbesturen in de residentie 
Soerakarta van de opbrengst der 
door de inlandsche vorsten ver-

• leende vergunningen tot het hou
den van pa.ndhuizen . . . . . . 

16. In- en uitvoerrechten en 
accijnzen en andere ontvangsten 
daarmede in verband . . . 

17. Personeele belasting . 
18. Inkomstenbelasting . 
19. Oorlogswinstbelasting 
22. Verponding, belasting op 

de door niet-inlanders zonder in
geschreven wettigen titel bezeten 
op het land Bloeboer gelegen 
erven, en belasting van onroe
rende goederen, bezeten krach
tens een titel van het voormalig 
Britsch gouvernement • . . . . 

23. Openba.re verkoopingen • 
24. Zegelrecht . . . . . . . 
26. Recht v·an overschrijving 

van vaste goederen . . . • • • 
27. Rechten van successie en 

van overgang bij overlijden. • • 
28. Vergunningen tot het hou

den van Chineesche speel- of dob
beltafels .... ....••.• 

29. Belasting op het slachten 
van runderen, buffels, paarden 
en veulens ••• 

657,932 
40,035,000 

15,840,000 

ll,000 

51,930,000 
2,000,000 

30,300,000 
Memorie. 

3,400,000 
1,530,600 
3,500,000 

1,600,000 

200,000 

338,000 

2,600,000 

30. Bela.sting op het slachten 
van varkens . . . . . . . . . f 525,000 

31. Ontva.ngsten ter zake van 
de opgeheven belastingen op de 
bedrijfs- en andere inkomsten. . Memorie. 

;32. Bijzondere belastingen in 
de gewesten buiten Java en Ma-
doera. . . . . • . . • . . . . 205,600 

33. Voorloopig gehandhaafde 
pachten en belastingen in het 
landscha.p Lingga. (Riouw en On-
derhoorigheden) • . • • • • • • 150,000 

34. Kortingen ten behoeve van 
de burgerlijke pensioenen. . . • 1,000,000 

35. Bijdragen van Europeesch 
personeel bij het bijzonder lager 
onderwijs ten behoeve van de 
pensioenen • • • • • • • • • • 16,000 · 

36. Bijdragen van, Europeesch 
personeel bij het bijzonder mid
delbaar onderwijs ten behoeve 
van de pensioenen. • • • • • • Memorie. 

37. Aandeel in de winst van 
de Javasche Bank over het boek-
jaar 1919-1920. • • • 915,000 

38. Ontva.ngsten in verba.nd 
met muntzuivering. • • • • • • Memorie. 

39. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
Europeesche burgerlijke perso-
nen verstrekt . . • • • • • • . 2,150,000 

40. Terugbetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
inlandsche burgerlijke personen 
verstrekt • • • . • • • • • • • 850,000 

41. Verrekening ten laste van 
het weduwen- en weezenfonds van 
Europeesche burgerlijke ambte
naren van ten behoeve van dat 
fonds gedane uitgaven en van 
door het fonds verschuldigde ver-
goedingen. . . . . • • • . . . 57,000 

Departement van Binnenlandsch Bll8tuur. 

42. Bijdra.gen aa.n de lands-
middelen uit niet onder recht-
streeksch bestuur gebrachte land-
schappen .•.•..•..•• 

43. Bijdragen in de kosten, ver
bonden a.an de indienststelling 
van politiepersoneel in het belang 
van bijzondere ondernemingen . 

44. Verstrekking tegen beta
ling van kleeding aan personeel 
der politie • • • 

45. Bijdragen van het perso-

2,651,900 

57,222 

335,000 
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neel der gewapende politie in de 
voeding .••••• · •••... . Memorie. 

46. Boeten en vergoedingen, . 
opgelegd aan personeel der poli t ie. Memorie. 

47. Hoofdgeld .•••••• f 9,540,000 
48. Invoering van een hoofd-

geld op Billiton • • • • • • . • 25,500 
49. Afkoop van heerendien-

sten in de gewesten Java en Ma-
doera. . . . . . • . • • • • • 208,000 

50. Kadaster. . . • • • • • 144,000 
51. Landelijke inkomsten en . 

andere grondlasten . . . . . . 23,031,000, 
52. Afstand van grond in eigen-

dom, dan wel met recht van op-
stal, in huur en in erfpacht • . 2,893,000 

53. Landbouwconcessies in de 
gewesten buiten Java en Madoera 

54. Vergunningen tot landon
derzoek in de gewesten buiten 
Java \ln Madoera . • . • • . . 

55. Verhuur van vischvijvers. 
56. Aflossing en rente ter 

zake van voor de oprichting van 
tuinbouwhoeven verleend land
bouwkrediet. • • • • • • . . • 

57. Aflossing en rente voor 
kapitaalverstrekking en terugbe
taling van uitgaven voor de aan
stelling van personeel ten behoeve 
van bijzondere kredietbanken en 
desa-kredietinstellingen. . . 

58. Centrale kas voor het 
volkskredietwezen . . • . . 

59. Terugbetaling van aan de 
inlandsche gemeenten op Java 
en Madoera verstrekte voorschot
ten voor den aankoop van ambts
velden voor de desabesturen .. 

60. Inkomsten uit bestuurs
telefoonnetten. • . . . • . . . 

61. Kantoo.r voor Chineesche 
Zaken ......•.•... 

62. Encyclopaedisch kantoor. 
63. Terugbetaling van aan in

landsche zelfbesturen, vorsten, 
grooten en dergelijken v:erstrekte 
voorschotten . . . _. . . . . • 

64. Terugbetaling van verple
gingskosten in de ziekeninrich
ting te Soekaboemi door het per
soneel van de gewapende politie 
bij het centraal depot der politie 
aldaar .. .. ....... . 

65. Bijdragen van den post-, 
telegraaf. en telefoondienst in de 

139,700 

7,500 
41,900 

3,600 

9,600 

141,750 

7,500 

112,000 

1,000 
3,000 

100,140 

Memorie. 

uitgaven voor het doen onderhou
den eener geregelde stoompaket
vaart in den Indischen Archipel. f 100,000 

Departement van Onderwijs en Eeredienst. 

66. Onderwijs . . . . . . . 
67. Toegangsgelden voor de 

bezichtiging van Hindoe-monu-
menten ........... . 

68. Vergoeding voor de ver
pleging en begrafenis van lijders 
in de krankzinnigengestichteri en 
burgerlijke ziekeninrichtingen . . 

69. Vergoeding voor het ge
neeskundig onderzoek van reizi
gers van pelgrimsschepen. . • • 

70. Landskoepokinrichting te 
Batavia en gelegenhcid tot inen
ting te Semarang en Soerabaja • 

71. Geneeskundig laboratorium 
72. Belasting op het houden 

van loterijen . . . . • . . . . 
73. Ontvangsten uit den ver

koop v.an kinine-tabletten . . . 
74. Terugbetaling van ver

leende voorschotten voor woning
verbetering in het belang van de 
pestbestrijding en aankoop van 
materialen voor de woningverbe-
tering. . . . . . ••... · .. 

75. Terugbetaling van voorge
schoten kosten voor den over-
voer van Nederlandsch-Indische 
onderdanen van Djeddah naar 

2,230,600 

4,000 

171,000 

Memorie. 

21,000 
7,000 

100,00G 

15,000 

1,007,047 

Nederlandsch-Indie in 1915 . Memorie. 

Departement van Landbouw, Nijverheid 
en Handel. 

76. Inkomsten van de repro
ductie-ateliers en opbrengst van 
den verkoop van uitgaven van 
het departement. . . . . . . . 

77. Schoolgelden van de mid
delbare landbouwschool. .. 

78. Inkomsten van de cul
tuurschool. . • . . . . . . . . 

79. Verkoop van de voortbreng
selen van den cultuurtuin te Bui-
tenzorg ... . . . ..... . 

80. Verkoop van de voortbren
selen van de proefvelden en van 
de zaadtuinen voor rijst en tweede 
gewassen . .. ..... . . . 

81. Verkoop van de voort
brengselen van den zaadtuin voor 
koffie te Bangelan. • . . . . . 

4,200 

60 

1,650 

1,000 

10,300 

95,000 
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2. Verkoop van de voort
brengselen van den proef- en 

_zaadtuin voor overjarige gewa • 
, en in de Lampongsche districten. f 

83. Koffie . . . .. 
84. Kina ........ . 
85. Opbrengst van 's Lands 

getah pertja-ondememing. . . . 
6. Opbrengst van 's Lands 

caoutchouc-ondememing . . . . 
87. Opbrengst van voortbreng

selen van het caoutchoucbedrijf. 
8. Boschwezen . . . . . . 

89. Inkomsten uit den verkoop 
van vischbroed . . . . . . . . 

90. Verkoop van zout ten be
hoeve van vischzouterijen. . . . 

91. Inkomsten uit de parel
vis cherij . . . . . . . . . . . 

92. Inkomsten met betrekking 
tot de zeevischvangst . . . . . 

93. Inkomsten voortvloeiende 
uit de heffing van dekgelden ..• 

94. Inkomsten van de.n leer• 
gang voor hoefbeslag te Bandoeng 

95. Inkomsten van de Neder
landsch-Inclische veeartsenschool 
en van denleergang tot opleiding 
van mantri's voor den burgerlij
ken veea,rtsenijkundigen dienst en 
van kenrmeesters van slachtvee 
en vleesch te Buitenzorg .... 

96. Inkomsten voortvloeiende 
uit het keuren van slachtvee en 
vleesch . . . . ....... . 

97. Terugbetaling va,n de waar
de va,n aan de inla,ndsche bevo]. 
king verstrekte paarden en fok. 
vee ... . .... . . .. . . 

9 . Belasting op honden. . . 
99. Verhuur van vogelnest

en m eststofgrotten . . . . . . . 
100. Vergunningen tot het 

jagen met vuurwapens op para,. 
dijs- en aanverwante vogels en 
kroonduiven in de afdeeling Zuid
Nieuw-Guinea, der residentie Am-
boina, . .... . ...... . 

101. Vergunning tot inzame
ling va,n schildpadeieren . . . . 

102. Opbrengst der uitga,ven 
van de afdeeling Handel . . . . 

103. Inkomsten van het ana
lyse-la boratorium .... . 

104. IJk van ma,ten en ge
wichten ..... 
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500 
405,650 

42,250 

14,400 

Memorie. 

169,250 
16,0ll,900 

Me1n0rie. 

45,000 

23,720 

10,000 

13,000 

1,050 

3,500 

13,300 

57,000 
11,600 

25,400 

17,000 

7,098 

20,000 

12,000 

10,000 

105. Ontvangsten van het hulp
kantoor voor den -industrieelen 
eigendom ........... f 

106. choolgelden van de am-
bachtsscholen voor inlanders ... 

7,600 

3,600 

Departement d_er B_ur'!er_lijke_ (!penbare W er ken. 

107. Verkoop en verhuur van 
huizen en a,ndere gebouwen, zoo
mede inhoudingen op bezoldiging 
bij aanwijzing van een ambts-
woning ........... . 

108. Ontva,ngsten voortvloei
ende uit waterleidingen en over• 
vaarten ....... .... • 

109. Schut- of. doorvaartgelden 
bij enkele landssluizen in de resi-
dentien Batavia, Semarang en 
Soerabaja . . . . . . . . . . . 

110. Vergoedingen door onder
nemingen van landbouw en nij-
verheid van de uitgaven voor het 
toezicht op de watervercleeling 
tusschen de daarbij belangheb-
benden ... . ....... . 

111. Vergoeding der kosten van 
onderzoek en beproeving van . 
stoomtoestellen en van vemieuw
de akten van vergunning tot g~-

550,000 

33,500 

57,000 

112,600 

bruik dier toestellen . . . . . . 15,000 
112. Terugbetaling door de ge

meente Soerabai.(l, van de kosten 
van den aanleg der drinkwater
leiding aldaar en van verschuJ.• 
digde rente . . . . . . . . . 94,500 

113. Terugbetaling door de lo
cale raden van de uitgaven voor 
ter beschikking van die raden 
gesteld personeel. . . . . . . . Memorie. 

114. Ontvangsten, voortvloei
encle uit bet bedrijf der haven• 
inrichtingen in Neclerlandsch- , 
Inclie. . . . . . . . . . . . . 6,401,500 

115. Opbrengst van ten be
hoeve van anclere diensttakken 
en van particulieren verri chte 
werkzaamheden in de laboratoria 
voor materiaal-onderzoek. . . . 11,500 

116. Bijdragen in de kosten van 
aanleg, vernieuwing, verbetering, 
uitbreiding en onclerhoud van be
vloeiings- en andere waterstaats• 
werken . . . . . . . . . . . . 366,000 

11 7. Verrekeningen ten bate 
van den baggerdienst .' . . . . 4,343,000 

118. Verrekeningen wegens nit. 
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gaven voor onderhoud en her
stelling van en vernieuwing en 
nieuwe werken aan gebouwen en 
werken ten behoeve van den post-, 
telegraaf- en telefoondienst . . . f 

119. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en her-
stelling van en vernieuwing en 
nieuwe werken aan-gebouwen en 
werken ten behoeve van het zout
middel .......•...• 

120. Verrekeningen wegens uit
gaven voor onderhoud en her-
stelling van en vernieuwing en 
nienwe werk~n aan gebouwen en 
werken ten behoeve van de Lands-

907,000 

247,400 

drukkerij . . . . . . . . . . . 151,900 

De-partement van Gouvernemeni~bedrijven. 5J 
121. Dienst van het mijnwezen 
122. Postspaarbank: 
Teruggaaf door de postspaar

bank van de te haren behoeve 
gedane uitgaven en verrekening 
van de door die instelling ver
schuldigde vergoedingen, voor 
zoover niet elders omschreven. . 

123. Dienst voor waterkracht 
en electriciteit. . . . . . . . • 

124. Dienst van het toezicht op 
de spoor- en tramwegen . 

125. Opiumbereiding 
126. Landsdrukkerij. 
127. Goudontginning in Ben-

koelen 
128. 
129. 
130. 

Tin .... 
Steenkolen 
Zout ... 

131. Vervoeren te water. 
132. Post-, telegraaf- en tele

foondienst 1 • • • • • • • • • 

133. Staatsspoor- en tramwe
gen, alsmede automobieldiensten . 

Departement van Oorlog. 

134. Boeten en andere ont
vangsten, voortspruitende uit de 
overeenkomsten van aanneming 
en uitleveringen .•.... 

135. Terugbetalingvan verple
gings- en begrafeniskosten in de 
hospitalen. . . • . • . • • • . 

136. Artillerie-constructiewin-
kel. ............ . 

1,657,500 

167,926 

75,000 

25,000 
5,618,500 

760,900 

825,000 
30,662,000 
15,521,000 
17,555,000 

430,700 

15,169,500 

61,512,000 

9,000 

310,000 

19,000 
1 lnbegrepen de opbrengst in de buitenbe

zittingen. 

137. Topografisch bureau en 
lithografisch etablissement . . . f 

138. Verrekening ten laste van 
de militaire weduwen- en weezen
fondsen van ten behoeve van die 
fondsen gedane uitgaven · en van 
door die fondsen verschuldigde 
vergoedingen . . . . . . 

139. Verkoop van bruikbare 
goederen .......... . 

140. Verkoop van bier aan de 
mili taire can tines . . . . . . . 

141. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen. 

142. Verstrekking van water 
tegen betaling uit waterleidingen 
van den Lande . . . . . . . . 

143. Terugbetaling van voor
schotten v66r. dit dienstjaar aan 
militairen en tot het departement 
van oorlog behoorende burgerlijke 
landsdienaren verstrekt. . . . • 

144. Terugbetaling van het voor 
den bouw van eene militaire so
cieteit voor onderofficieren te 
Tjimahi verleend renteloos voor
schot. 

145. Andere ontvangsten . . 

Departement van 11-Iarine. 

146. Bakengelden. 
14 7. Kapoeasgeld. . . . . . 
148. Loodsgelden . . . . . . 
149. Vergoeding voor certi fica-

ten van schepen ..••.. 
150. Scheepsmeting. . . . . 
151. Scheepsverklaringen. . . 
152. Verrekening met het depar· 

15,000 

17,000 

668,000 

121,000 

54,000 

27,000 

525,000 

5,000 
62,000 

974,900 
85,000 

682,300 

24,200 
4,300 

18,700 

tement van onderwijs en eere
dienst ter zake van de keuring 
van reizigers op pelgrimsschepen 11-IemoriP .. 

153. Vergoeding voor het ge
bruik van 's Lands Clayton-toe
stellen en andere voor het ont
smetten van v-aartuigen aange
wezen ontsmettingstoestellen . . 

154. Verkoop van zeekaarten 
en boekwerken uit het depot en _ 
de onderdepots van kaarten en 
gidsen ..••........ 

155. Verkoop van voor 's Lands 
dienst bestemde bruikbare goe
deren niet afkomstig uit den voor
raad der marine-magazijnen te 
Soerabaja .......... . 

156. Verkoop van onbruikbaar 

46,800 

5,500 

13,700 
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geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, 
zoomede schepen en vaartuigen 
en hun inventaris, een en ander 
voor zoover niet a,fkomstig van 
het marine-etablissement en de 
daartoe behoorende inrichtingen 
en van de diensten behoorende 
onder scheepvaart . . . . . . . f 

157. Verkoop van onbruikbaar 
geworden en overtollige goederen, 
blijvende of tijdelijke werken, zoo
mede schepen en vaartuigen en 
hun inventaris, een en antler af. 
komstig van de diensten behoo
rende onder scheepvaart . . . . 

158. Ontvangsten ·en verreke
ningen ten bate van het marine
etablissement en de daartoe be.
hoorende inrichtingen . . . . . 

159. Verrekening ten laste van 
het marine-etablissement van het 
geldswaardig bedrag van door 
andere diensten, behoorende on
der het departement der marine, 
aan de marine-magazijnen afge-
geven goederen ....... . 

160. Vergoeding door andere 
departementen van de kosten 
voor het gebruik van vaartuigen, 

ehoorende tot onder het departe-
ment der marine in :Nederlandsch
Indie gestelde diensten. . . . . 

161. Door andere departemen
ten terug te beta-len kosten voor 
het gebruik van de ter beschik
king va.n die departementen ge
stelde vaartuigen, behoorende tot 
onder het departement der marine 
in Nederlandsch-Indie gestelde 
diensten. . . . . . . ... . . 

162. Vergoedingen door parti
culieren van de kosten voor het 
gebruik van vaartuigen en andere 
goederen, behoorende tot ontler 
het departement der marine in 
Nederlandsch-Indie gestelde dien-
sten ............ . 

163. Ontvangsten in verband 
met het, op verzoek van belang
hebbenden, verrichten van som
mige werkzaamheden door haven
meesters of als zoodanig dienst
doende a.mbtenaren op Zon- en 
feestdagen. . . · . . . . . . . . 

164. Ontvangsten met betrek-
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24,300 

7,300 

4,869,300 

635,700 

710,000 

464,800 

2,000 

11,800 

king tot het station voor draad
looze telegrafie te Weltevreden . f 

165. Verrekening der gelds
waarde van de uit den voorraad 
der opslagplaatsen, uitgezoilderd 
de marine-magazijnen te Soera
baja, aan de onder het departe
ment der marine behoorende dien
sten verstrekte steenkolen· . . • 

166. Verrekening der gelds
waarde van de uit den magazijns
voorraad buiten <lien der marine
magazijnen te Soerabaja aan de 
onder het departement der marine 
behoorende diensten verstrekte 
verduurzaamde levensmiddelen en 
andere goederen . . . . . . . . 

167. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der zeemacht wegens verstrekte 
kleeding, zoomede wegens andere 
voorloopig door den Lande ge
dane betalingen, welke met de 
soldij worden verrekend . . . . 

168. Inhoudingen op de soldijen 
van de inlandsche schepelingen 
der gouvernementsmarine wegens 
verstrekte kleeding, zoomede we
gens andere voorloopig door den 
Lande gedane betalingen, welke 
met de soldij worden verrekend .. 

169. Terubgetaling van voor
schotten v66r dit dienstjaar aan 
landsdienaren verstrekt. • . 

170. Andere ontvangsten . . 

1,900 

1,778,600 

233,800 

33,200 

47,500 

20,300 
10,400 

P/,aatBelijk en gewestelijk zelfbestuur. 

171. Rente en terugbetaling 
van geldleeningen door plaatse-
lijke en gewestelijke zelfbesturen. 

172. Terugbetaling door de 
betrokken gemeenten van de helft 
van de kosten van indienststel
ling van burgemeesters . . . . 

1,680 

89,380 

Ontvangsten van gemengden aard en toevallige 
baten. 

173. Verkoop van voor 'sLands 
dienst bestemde bruikbare goe-
deren ... ........ . 

174. Verkoop van obbruikbaar 
geworden en overtollige goederen 
van den burgerlijken dienst. . . 

175. Alie andere ontvangsten. · 

300,000 

50,000 
700,009 

Totaal . . • f 402,178,805 
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28 Februari 1920. WET, houdende wijziging 
en verhooging der definitief va.stgestelde 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch• 
Indie voor het dienstjaar 1920 ten behoeve 
van den aanleg van tramwegen in Noord
Cheribon, van Tjiteureup naar Madjalaja 
(Preanger Regentschappen) en van Sibolga 
over Batang-Taroe naa~ Padang-Sidem
poean (Tapanoeli). S. 103. 

28 Februari 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
der bepalingen omtrent uitvoer van goede
ren per pakketpost. S. 104. 

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

Financien en van Waterstaat van 26 Januari 
1920, n°. 198, afdeeling Invoerrechten en 
van 8 Januari 1920, n°. 10, a-fdeeling Posterijen 
en Telegrafie ; 

Gezien artikel 1 der Wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n°. 61), alsmede artikel 1 der Wet 
van 28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) 
en de Wet van 7 December 1896 (Stat:1tsblad 
no. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1920, n°. 150) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 Februari 1920, n°. 
161, afdeeling Invoerrechten en 24 Februari 
1920, n°. 20, afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In te trekken het tweede lid van art1kel 15 

van het Koninklijk besluit van 17 Maart 1882 
(Staatsblad n°. 44), daaraan toegevoegd bij 
Ons besluit van 2 September 1915 (Staatsblad 
n°. 383). 

Onze Ministers van Financien en van Water
staat zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H . W. KtiNIG. 
(Uitge,g. 29 Maart 1920.) 

l Maart 1920. WET, tot wijziging en aan• 
vulling der Hooger-onderwijswet. S. 105. 

Bijl. 2e Kamer 1918/19, n°. 391, 1-4; 
1919/20, n°. 57, 1-17. 

Hand. 2e Kamer 1919/20, bladz. 621--639, 
674-700, 768, 961. 

Hand. 1e Kamer 1919/20, bladz. 448, 449, 
4 7$--480, 553-561. 

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

dat wijziging en aanvulling van de Hooger
Onderwijswet wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em:. 
Art. I. De in de navolgende artikelen te 

noemen artikelen der Hooger-Onderwijswet 
worden gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. A. In artikel 5 wordt aan het 
tweede lid toegevoegd na m : 

,,n. de Hebreeuwsche taal; 
o. de lichamelijke oefening ; 
p. het teekenen." 
Het derde lid van dat artikel wordt ver

vangen door de navolgende bepaling : 
,,Aan de gymnasia kan met toestemming 

van Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, ook in andere vakken onder
wijs worden gegeven. Het volgen van de 
lessen in deze vakken mag echter evenmin als 
van die in het vak, onder n in het vorig lid ge
noemd, verplicht gesteld worden". 

B. Artikel 7, tweede lid, vervalt. 
. Art. III. Artikel 9, eerste lid, wordt ge
lezen als volgt : 

,,Orn als leerling aan een gymnasium te 
worden toegelaten, kan het afleggen van een 
examen worden gevorderd". 

Art. IV. In artikel 14 wordt aan het eerste 
lid toegevoegd : 

,,De gezamenlijke leeraren van een gymna
sium vormen de leerarenvergadering". 

Art. V. In artikel 15, eerste lid, worden 
na het woord ,,leeraren" ingevoegd de woorden 
,,en beambten". 

Art. VI. Artikel 16 wordt gelezen a.ls volgt: 
,,Orn tot leeraar aan een gymnasium benoemd 

te J.unnen worden, wordt gevorderd, behalve 
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, 
afgegeven door den burgemeeter der gemeente 
of de burgemeesters der gemeenten, in welke 
men gedurende de laatste twee jaren heeft 
gewoond: 

a. voor de Grieksche en Latijnsche talen 
en letterkunde, voor de Nederlandsche taal 
en letterkunde, voor de Fransche, Hoogduitsche 
en Engelsche talen en voor de geschiedenis het 
bezit van het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd doctoraal examen in de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte, met onderwijsbe
voegdheid voor het te onderwijzen vak of de 
te onderwijzen vakken ; 

b. voor de aardrijkskund~ hPt bezit van het 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen in de faculteit der wis- en 
natuurkunde of in die der letteren en wijsbe-
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geerte, met onderwijsbernegdheid voor aard• 1 

rijkskunde ; 
c. voor de wiskunde, de natuurkunde, de 

scheikunde en de natuurlijke historie het bezit 
van het getuigschrifi van met goed gevolg 
afgelegd doctoraal examen in de faculteit der 
wis- en natuurkunde, met onderwijsbevoegd
heid voor het te onderwijzen vak of de te 011der
wijzen vakken ; 

d. voor het teekenen het bezit van eene 
akte van bekwaamheid tot het geven van 
middelbaar onderwijs in dat vak aan eene 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursu ; 

e. voor de lichamelijke oefening het bezit 
van eene akte van bekwaamheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs in dat vak aan eene 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursu ; 

f. voor de Hebreeuwsche taal het bezit van 
het getuigschrifi van met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen in de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte, met onderwijsbevoegdheid 
voor die taal, of van het getuig chrift van met 
goed gevolg afgelegd doctoraal exameu in de 
faculteit der godgeleerdheid. Tot het geven 
van onderwijs in de Hebreeuwsche tail! zijn 
mede bevOPgd zij, die in het bezit zijn van een 
diploma, uit hetwelk blijkt, dat zij met goed 
gevolg een kerkelijk examen in de Hebreeuwsche 
taal hebben afgelegd. indien clit diploma hun 
recht geeft om hetzij al bedienaar van den 
godsdienst, hetzij als godsdienstleeraar op te 
treden. 

Tot het geven van het onderwijs, hierboven 
vermeld onder a, met uitzondering van de 
Grieksche en Latijusche talen, b en c, zijn ook 
benoembaar zij, die in het bezit ziju van akten 
van bekwaamheid tot he ge,en van middelbaar 
onderwijs in die vakken aan eene hoogere 
burgerschool met vij fj arigen cursus. 

Voor de rectoren wordt de graad van doctor 
in de faculteit der letteren en wijsbegeerte ge
vorderd, voor conrectoren die van doctor in 
de faculteit der letteren en wij begeerte of der 
wis- en natuurkunde". 

Art. VII. Artikel 22 wordt gelezen al volgt : 
,,Ter tegemoetkoming in de kosten der 

gymnasia wordt voor iederen leerling eene 
bijdrage gevorderd, behoudens de bevoegdheid 
tot kostelooze toelating van on,ermogenden. 

Het schoolgeld wordt geheven met inacht
neming van de financieele draagkracht der 
belanghebbenden. 

Het invoeren, wijzigen en af chaffen \-an deze 
bijdrage geschiedt met inachtneming van de 
artikelen 232-236 der Gemeentewet. De in
vordering wordt geregeld door eene plaat elijke 

verordening. overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 25 -262 dier wet. 

Op het schoolgeld zijn de artikelen 264-266 
der Gemeentewet van toepa ing". 

Art. VIII. Artikel 23, eerste lid . wordt 
gelezen als volgt : 

.,In iedere gemeente, waar een openbaar 
gymnasium is gevestigcl, is een college van 
curatoren, door den gemoonteraad benoemd". 

Art. IX. Artikel 38 wordt gelezen als volgt : 
,,Er kunnen aan de Techmsche Hoogeschool . 

beurzen van Rijkswege warden verleend . ieder 
ten bedrage van niet meer dan f 00, ter onder
steuning van onvermogende studenten van 
buitengewonen aanleg. 

Telken jare wordt een bedrag van Rijkswege 
beschikbaar ge teld, ten einde daaruit aan een 
of meer gediplomeerden, die den doctoralen 
graad wenschen te verwerven, geldeu voor het 
ondernemen van eene buitenlandsche studie
reis te doen verstrekken. 

Deze benrzen en toelagen worden door Ons 
toegekend, curatoren gehoord". 

Art. X. Artikel 44, tweede lid, wordt ge
lezen als volgt : 

,, Hoogleeraren, het lidmaatschaj> \-an de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaar
dende, zijn gedurende dat lidmaatschap van 
rechtswege op non-activiteit en genieten de 
helft hunner wedde als verlof-tractement". 

Art. XI. Na artikel 45 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 45bis luidende als volgt : 

,,Artikel 45bis. Hoogleeraren behoeven tot 
het hebben van hunne woonplaats buiten de 
gemeente, waar zich de zetel der Technische 
Hoogeschool bevindt, de goedkeuring van Onzen 
l\1inister, met de nitvoering van deze wet be
last". 

Art. XII. In artikel 47, laatste lid, wordt 
na ,,45" ingevoegd ,,45bis". 

Art. XIII. Artikel 51, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Terugbetaling dier gelden ge chiedt slecht , 
ind1en door omstandi~heden, onafhankel ijk 
van den wil van den betrokkene, ter beoor
deeling van Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, van geen der lessen, waar
voor de betaling is geschied, gebruik is gemaakt 
kunnen worden". 

Artikel XIV. Artikel 52, clerde lid, wordt 
gelezen al volgt : 

,,De rector-magnificns gaat niet over tot de 
in chrijving tenzij hem het bewij is vertoond, 
dat de belanghebbende de gelden, bedoeld bij 
artikel 51, heefi betaald, of op een der gronden, 
in artikel 55 genoemd, vrijstelling van de ver. 
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plichting tot het betalen · van collegegelden 
geniet". 

Art. XV. Artikel 55, eerste lid, wordt ge
lezen als volgt : 

,.Hij, die in het bezit is van een der in artikel 
118 bedoelde diploma's ; of tot de in artikel 131 
bedoelde promotie is toegelaten ; of eene Rijks
beurs !!eniet ; of ter zake van het onderwijs der 
hoogleeraren en lectoren eene som van f 800 
heeft betaald ; of door den rector-magnificus 
eener Rijksuniversiteit voor het loopend studie
jaar voor volledig onderwijs is ingeschreven, is 
van de betaling, bij artikel 51 bedoeld, vrijge· 
steld. 

Dezelfde vrijstelling wordt verleend aan hem, 
die aan eene andere Nederlandsche universiteit 
of hoogeschool, welke ter zake van het onder
wijs der hoogleeraren en andere docenten een 
bedrag ten minste gelijkstaande met dat, ver
schuldigd aan de Rijksuniversiteiten, vordert, 
tot de promotie is toegelaten, of eene som van 
f 800 heeft betaald, of voor het loopend studie• 
jaar voor volledig onderwijs is ingeschreven, 
mits gelijk voorschrift met betrekking tot de 
betaling van collegegeld door studenten van 
de Rijksuniversiteiten of de Technische Hoage
school voor bedoelde instelling is vastgesteld". 

Art. XVI. Artikel 62, derde lid , wordt ge
lezen als volgt : 

.,Hij wordt voor den duur van elk studiejaar 
door Ons benoemd uit een door den Senaat 
0 pgemaakte voordracht van drie gewone hoog
leeraren, waarbij de aftredende rector-mag
nificus buiten aanmerking blijft". 

Art. XVII. Artikel 63, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,.Hij wordt door den Senaat uit de gewone 
hoogleeraren benoemd voor den duur van elk 
studiejaar en treedt af op hetzelfde tijdstip 
als de rector-magnificus". 

Art. XVIII. Artikel 78, sub 2°, a., wordt 
gelezen als volgt : 

,.in de antler de inlanders en de vreemde 
oosterlingen van Nederlandsch-Indie geldende, 
met hunne godsdiensten en gewoonten samen
hangende, rechtsregelen (het adatrecht van 
Nederlandsch-Indie)". 

Art. XIX. Artikel 85 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Er kunnen aan elke universiteit beurzen van 
Rijkswege worden verleend, ieder ten bedrage 
van niet meer clan f 800, ter ondersteuning van 
onvermogende studenten van buitengewonen 
aanleg. 

Telken jare wordt een bedrag van Rijkswege 
beschikbaar gesteld, ten einde daaruit aan een 
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of meer van hen, die het doctoraal examen 
hebben afgelegd en den doctoralen graad wen
schen te verwerven, gelden voor het ·oncler
nemen van een buitenlandsche studiereis te 
doen verstrekken. 

Deze beurzen en toelagen worden door Ons 
toegekend, cura.toren gehoord". 

Art. XX. Artikel 91, tweecle lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,.Hoogleeraren, het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaar
dende, zijn gedurencle dat lidmaatschap van 
rechtswege op non-activiteit en genieten de 
helft hunner weclde als verfofs-traktement". 

Art. XXI. Na artikel 92 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 92bis, luidende als volgt : 

.,Artikel 92bis. Hoogleeraren behoeven tot 
het hebben van hunne woonplaats buiten de 
gemeente, waar zich de zetel cler universiteit 
bevindt, de goedkeuring van Onzen Minister, 
met de uitvoering van deze wet belast". 

Art. XXII. In artikel 94, laatste lid, wordt 
na ,.il2" opgenomen ,.92bil'. 

Art. XXIII. Artikel 98, tweede lid, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Terugbetaling dier gelclen geschieclt slechts , 
indien door omstandigheden, onafhankelijk 
van den wil van den betrokkene, ter beoor
deeling van Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, van geen der lessen, waar
voor de betaling is geschied, gebruik is gemaakt 
kunnen warden". 

Art. XXIV. Artikel 99, derde lid, word t 
gelezen als volgt : 

,.De rector-magnificus gaat niet over tot de 
inschrijving, tenzij hem het bewijs is vertoond, 
dat de belanghebbende de geld~n, bedoeld bij 
artikel 98 of 155, tweede lid, heeft betaald, 
of op een der gronden, in artikel 102 genoemd, 
vrijstelling van de verplichting tot het betalen 
van collegegelden geniet". 

Art. XXV. Artikel 102, eerste lid•, wordt 
gelezen als volgt : 

,,Hij, die tot de in artikel 131 bedoelde pro
motie is toegelaten ; of in het bezit is van een 
der in artikel ll8 bedoelae diploma's ; of eene 
Rijksbeurs geniet; of ter zake van onderwijs 
der hoogleeraren en lectoren eene som van 
f 800 clan we! overeenkomstig artikel 155 eene 
som van f 40.0 heeft betaald ; of door den rector
magnificus der technische hoogeschool voor het 
loopend studiejaar voor volledig onderwijs is 
ingeschreven, is van de betaling, bij de artikelen 
98 of 155 voorgeschreven, vrijgesteld. 

Dezelfde vrijstelling wordt verleend aan hem, 
die aan eene andere' Nederlandsche universiteit 
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of hoogeschool, welke ter zake van het onder
wijs der hoogleeraren en andere docenten een 
bedrag, ten minste gelijkstaande met dat, 
verschulcligd aan de Rijkstmiversiteiten, vor
dert , tot de promotie is toegelaten of eene 
som van f 800 heeft betaald of voor het loopend 
studiejaar voor volledig onderwijs JS inge
schreven, mits gelijk voorschri~ met betrekking 
tot de betaling van coliegegeld door studenten 
van de Rijksuniversiteiten of de Technische 
Hoogeschooi door bedoelde inqtelling is vast
gestcld " . 

Art. XXVI. ~rtikel i22 wordt gelezen als 
volgt : 

,,Tot, het 1tfleggen van de in a1tikel 119 be
doelde examens wordt ieder, onverschillig 
waar hij de daarvoor vereischte kundigheden 
heeft opgedaan, toegelaten, mit~ hij in het 
bczit zij van het getuigschrift van met izunst;g 
gevolg afgelegd eindexamen der hoogere burger
school met vijfjarigen cursus of van het in 
art,kel 11 vermelde ge~uigschrift van bekwaam
heid tot de studie aan eene universiteit in de 
faculteit der wis- en natuurkunde". 

Art. XXVII. De artikelen 123 en 124- ver• 
valli>n. 

/ 

Art. XXVIII. 
lezen m plaats 
kel 122". 

In artikel 125 wor<lt ge
van ,,artikel 123" ,,arti -

Art1kel :X:XI:X:. In n.rtikel 126 wordt ge-
1ezen in plaats van ,,artikel 123" ,,artikel 122" . 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 
127 wordt 1!'.elezen na het woord ,,examen", 
de woorden ,,en voor de toekenning van den 
doctoralen graad ". 

Het laatste lid van artikel 127 vervalt. 
Art. XXXI. Artikel 130 worclt gelezen als 

volgt: 
,,Aan de universiteiten zijn de volgende doc-

toraten verkrijg baar : 
1 °. in de godgeleerdheid ; 
20. in de rechtsgeleerdheid ; 
30, in de geneeskunde ; 
4°. in de wis- en natuurkunde ; 

5°. in de letteren en wijsbegeerte". 
Art. XXXII. Aan artikel 132 wordt toe

gevoegd een derde lid, luidende : 
,,Gelijke vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk 

door Onzen M;nister, met de uitvoering van 
deze wet belast, na ing-,wonnen advies van den 
senaat rler betrokken universiteit, worden ver
leend aan den bezitter van een d1ploma of ge
tuigschrift, afgegeven door eene bijzondere 
universiteit, aangewezen overeenkomstig art,ikel 
184 dezer wet". 

Art. XXXIII. Van he eerste lid van ar-

t-ikel 133 vallen de · woorden : ,,of een ~oor de 
wet daarmede gelijkgesteld examen" weg. 

Na het eerste lid van dat artikel wordt een 
nieuw lid ingevoegd, h:tidende als volgt : 

,,Tot het afleggen der examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijs begeerte betreffende de 
studie van den Oost-Indischen Archipel worden 
toegelaten zij, die in het bezit ?.ijn van een der 
getuigschriften, vermeld in de artikelen 11 en 
12, of van een getuigschrift van met goed ge
volg afgelegd eindexamen van de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus". 

Art. XXXlV. Het tweede lid van artikel 
138 wordt gelezen als volgt : 

,,Voor het afleggen van ':'lk ander examen 
aan eene Rijksuniversiteit en voor de toekenning 
van den doctoralen graad wordt een som van 
f 50 betaald". 

Het laatste lid van artikel 138 vervalt. 
Art. XXXV. Artikel 140 wordt gelezen als 

volgt: 
,,De graad van doctor en het gP.t,uigschrift 

van m 0 t goed gevol!? atgelegd doctoraal examen 
geven de bij deze .en andere wetten daaraan 
verbonden bevoegdheid tot het geven van 
onderwijs in de VP,kken, in laatstgenoemd ge
tuigschri~ vermeld, en tot het bekleeden van 
ambten en bedieningen". 

Art. XXXVI. Artikel 141 wordt gelezen 
als volgt : 

,,De graa l van doctor in de rechtsgeleerd
heid geeft-mits verkregen na het afleggen van 
het doctornal examen, omvattende de vakken, 
tP dien einde aangewezen in den algemeenen 
maatregel van bestuur, in · artikel 131 genoemcl 
- '.!.e bevoegdhcid zich met bachtni>ming van 
de o-vcrigens c.aa.romtrent bestaande bepalingen, 
,i,ls advocaat te doC'n inschrijven en als procureur 
te worden toegelaten en om benoemd te worden 
tot de rechterlijke betrekkingen, waarvoor vol
gens de wet op de Rcchterlijke organisatie en 
het beleid df'f Justitie de graad van doctor in 
de rechtswetenschap geyorderd wordt. zoomede 
tot de betrd<ltingen van ambtenaar bij de 
rechterlijke macht of bij den burgerlijken dienst 
in 's Rijk~ kolonion en ovt>r.zeesche bezittingen, 
behoudens nadere vereischten in bijzondere 
wetten of verordeningen voor ieder van die 
betrekkingen gevorderd. 

Voor zooveel Nederlandsch-Indie betreft, 
geeft de voormelde graad onde_r hetzelfde voor
behoud de bevoegdheid om bij de rechterlijke 
macht of den burgerlijkcn dienst te worden 
benoemd aan hen, <lit> bij de betrokken facul
teit,.n een door Ons ingevolge artikel 131 te 
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regelen examen heE>ft afgelegd in het Adatrecht 
van Nederlandsch-Indie, het Staatsrecht en de 
inrichting van 's Rijks kolonien en bezittingen 
m andere werelddeelen en de taal-, letter-, 
land- en volkenkunde van den Oost-Indischen 
Archipel". 

Art. XXXVII. 
Art. XXXVIII. 

lezen als volgt : 

Artikel 142 vervalt. 
Artikel 143 wordt ge-

,,Het ·getuigschrift van met goed gevolg af
gelegd doctoraalexamen in de geneeskunde 
geeft de bevoegdheid de geneeskunst in haar 
vollen omvang uit te oefenen, na aflegging van 
het practisch artsexamen, bedoeld in artikel 1 
der wet van 25 December 1878 (Staatsblad 
n°. 222), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
28 April 1913 (Staatsblad n°. 166). 

Art. XXXIX. Artikel 144 vervalt. 
Art. XL. Artik,al 145 wordt gelezen als volgt: 
,,Het getuigschrift van met goed gevolg 

afgelegd doctoraalexamen in de faculteit der 
wis- en natuurkunde geeft - mits het omvat 
de vakken, te dien einde aangewezen in den 
algemeenen maatregel van bestuur, in artikel 
131 genoemd - de bevoegdheicl de artsenij
bereidkunst uit te oefenen na aflegging van het 
practisch apothekersexamen, bedoPld in artikel 
11 der in ai-tikel 143 vermelde wet". 

Art. XLI. Artikel 146 vervalt. 
Art. XLII. Artikel 147 vervalt. 
Art. XLIII. In artikel 158, derde lid, 

onder 2°., 3°. en 4°., wordt letter ,,m" veranderd 
in letter ,,p". 

Aan artikel 158, derde lid , worclt toegevoegcl : 
,,5°. dat voor het geval het aantal leer

lingen eener klasse meer clan 26 bedraagt, door 
splits,ing in parallelk!assen gezorgd wordt, clat 
het aantal leerlingen per afdeeling clit getal 
met te boven gaat, tenzij daartegen wegens 
buitengewone omstancligheclen overwegende 
bezwaren bestaan. In dat geval kan door 
Onzen Minister, met de uitvoering clezer wet 
belast, voor niet !anger clan een cursusjaar ver
gunning worclen verleencl de splitsing achter
wege te laten ", 

Art. XLIV. Aan artikel 161 worclen toe
gevoegd de woorden ,,en van het getuigschrift 
onder b vermeld in artikel 15!-l". 

Art. XLV. Artikel 168 wordt vervangen 
door negen artikelen, luidende als volgt : 

,,Artikel 168. Aan de besturen van aange
wezen gymnasia wordt uit 's Rijks kas subsidie 
verleencl, mits : 

1°. het gymnasium staat onder het bestuur 
van eene m stelling, stichting of recntspersoon
lijkheid bezi ttende vereeniging ; 

2°. die instelling, stichting of vereemgmg 
en het bestuur waaroncler het gymnasium staat, 
onafhankelijk zijn van de aan het gymnasium 
verbonclen leeraren ; 

3°. aan de voorschriften, vp,rvat in de ar
tikelen 168bis-168novies, de hand wordt ga
hot\den. 

Art. 168bis. Het subsidie wordt verleend 
tot een bedrag van eenhonderd zestig, een 
honderd vijftig of eenhonderd veertig gulden 
naar mate de gemeente, waarin het gymnasium 
gevestigd is, in het bezoldigingsbesluit voor de 
burgerlijke Rijksambtenaren gerangschikt is 
in de eerste, tweede of derde klasse, per wekelijks 
gegeven les uu r van 50 minuten in de vakken, 
vermeld in art ikel 5, alsmede in die vakken, t en 
aanzien waarvan Onze Minister, met de uit
voering van. deze wet belast, aan het bestuur op 
daartoe gedaan verzoek heeft medegedeeld, 
dat tegen het verleenen van subsidie daarvoor 
geen bezwaar bestaat, tot een maximum getal 
lessen, aangegeven in het algemeen leerplan, 
bedoeld in artikel 7, vermeerclerd met drie per 
klasse en met den tijd van ontspanning, welke 
tusschen meer clan twee achtereenvolgende les
uren gedurende ten hoogste een kwartier uur 
mag worden gegeven. P11,ra.Jlel-klassen kunnen 
voor de berekening van het .subsidie in aan
merking komen, wanneer zij gevormd zijn om 
te voorkomen, dat het aantal leerlingen in 
iedere klasse per afcleeling meer clan 24 bedraagt. 

Voorts wordt uit 's Rijks kas aan het school 
bestuur gedurende een t ijdvak van veertig 
jaren jaarlijks eene tegemoetkoming verleend 
in de stichtingskosten der school, mits die 
stichting is geschied volgens door Onzen Minis
ter, met de uitvoering van deze wet 'belast, 
goedgekeurde plannen en begrootingen. De 
sticht ingskosten omvatten de kosten van 
school- en speelterrein, de kosten van aankoop, 
bouw of verbouw en de kosten van eerste in
richting, met inbegrip van de schoolmeubelen 
en de leermiddelen . De in de eerste zinsnede 
van <lit lid bedoelde tegemoetkoming wordt 
bepaald op een bedrag, overeenkomende met 
75 t en h·onderd van de annuiteit, noodig voor 
rente en aflossing eener ondor goedkeuring van 
Onzen voornoemden Minister ter bestrijding 
va~ de stichtingskosten te sluiten geldleening, 
aflosbaar in een tijclvak van veertig jaren. De 
tegemoetkoming worclt niet meer uitgekeerd, 
zoodra aan het gebouw eene andere bestemming 
wordt gegeven. Een en antler wordt nader 
door Ons- bij algemeenen maatregel van bestuur 
geregeld. 

Van de kosten van huur en erfpacht der 
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t erreinen, van huur, onderhoud, verwarming, 
verlichting en schoonmaak der gebouwen, van 
waterverbruik , ,an leer- en hulpmiddelen voor 
het on/lerwijs, zoomede van alle andere ujt 
gaven van materieelen aard ten behoeve van 
de school , wordt aan het bestunr 75 ten hon
<lerd vergoecl, volgens door Ons bij algemeenen 
m aatregel van bestuur vast te stellen regelen. 

Art. 168 ter. H et overeenkomstig artikel 
168bis berekend ~ubsidie wordt verminderd 
tot het bedrag. waarmede over het afgeloopen 
jaar de uitgaven der school de overige in
k omsten zijn te boven gegaan en wordt niet 
uitgekeerd, wanneer de beioelde inkomsten 
niet door de uitgaven zijn overtroffen. 

Art. 168quater. De m ededeeling, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 168bis, wordt aan 
het bestuur toegezonden binnen eene maand, 
hetzij na d e aanwijzing, bedoeld in art ikel 157, 
hetzij na ontvangst van de kennisgeving van 
wijziging of aanvulling van het leerplan, in t e 
zenden ingevolge a rtikel 165. 

De besturen z~jn gehouden zorg te clragen, 
clat aan Onzen l\'linister, met de uitvoermg ,an 
deze wet belast, alle inlichtingen worclen ge
creven verlan2:d met betrekking tot de a rtikelen 
168, i68bie, 'j 68ter, H38quinquies en 168sexies 
en zulks op straffe van ven-al ,-an aanspraak 
op subsiclie. 

Art,, l6Squinq1iies. Het schoolgeid wordt 
aldus geregeld, dat het voor geen groep vaD. be
langhebbenden lager is dan aan do ter plaatse 
aanwezige openbare gymnasia . 

. Art. 168.sexies. De bezoldiging van de 
leeraren en beambten wordt geregeld onder 
goedkeuring ,-an Onzen l\'linister met de uit
voering van deze wet belast. 

H et bestuur draagt zorg, dat de leeraren in 
het bezit zijn van eene door het bestuur onder
teekende akte ,an benoeming, ,ermeldende : 
naam en voornamen van den benoemde, be
paling of de benoeming voor ,ast of voor een 
met name genoemd tijdvak is geschied, de 
bezolcliging, bepalingen in verband met het 
vervullen van militie-plichten door de leeraren, 
de regeling ter voorziening in geval van lang
durige ziekte, bepaling omtrent den weder
zijdschen termijn van opzegging, zoo mede de 
verdere bij algemeenen maatregel van besti.mr 
aan te geven voorwaarden. 

De voor vast of voor een bepaald tijdvak 
benoemde leeraren, dte, voordat zij den leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt of het tijdvak, 
waarvoor zij zijn aangesteld, is verloopen, 
anders dan op eigen verzoek worden ontslagen, 
kunnen van dat ontslag in beroep Immen bij 

eene commissie_ aan wier uitspraak het school
bestuur zich heeft te onderwerpen. 

Dat beroep moet schriftelijk ingediend wor
den bij den voorzitter der commissie binnen 
ti en dagen, nadat het ontslag sohriftelijk ter 
kennis van den belanghebbende is gebracht. 
H angende het beroep blijft de belanghebbende 
in bet genot zijnder jaarwedde. De commiss ie 
van beroep m oet haar werkkrmg uitstrekken 
over ten minste twee bijzondere gymnasia, 
welke ingevolge artikel 168bis word.en gesub· 
sidieerd . Deze commissie kan haar werkkring 
tevens uitstrekken over scholen, welke inge
volge artikel 45bis der middelbaar-onderwijswet 
worden gesubsidieerd. Zij moet bestaan ui t 
zeven leden en zes plaatsvervangende leden, 
waarvan dr1e leden en drie plaatsvervangende 
leden worcien gekozen door de besturen en 
drie leden en drie plaatsvervangende leden doo r 
het personeel der in de vorige zinsnede bedoelde 
scholen, tenvij l de zes leden het zevende lid , 
tevens voorzitter, en zijn plaatsvervanger 
kiezen. De leden en plaatsvervangende leden 
dezer commissie mogen geen zitting hebben in 
het bestuur of curatorium noch deel uitmaken 
van het personeel van een gymnasium. De 
commissie ,an beroep kan den inspecteur der 
gymnasia uitnoocligen haar vergaderingen al 
adviseerend lid bij te wonen. 

A1·t. 168seplies. Jaarlijks in de maand 
J anuart zendt het bestuur, dat op Rijkssubsiclie 
krachtens de arti kelen 168 tot en met 168.sexies 
over het voorafgaande jaar aanspraak maakt, 
zijne daartoe strekkende aanvrage aan Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet belast. 

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer 
art1kelen worden hij algemeenen m aatregel 
van bestuur gegeven. 

Art. 148octies. Behoudens het bepaalde in 
artikel 16 bis mag aan een bijzonder gymnas ium 
van overheidswege geene geldelijke bijdrage 
of eenige andere onderst euning m1ddellijk of 
onmiddellijk worden toegekend . 

Art. 168novies. In gemeenten, waar geen 
openbaar gymnasium gevestigd is, mag de toe
gang tot het gesubsidieerd gymnasium, tenzij 
de school uitsluitend .oor interne leerlingen 
bestemd is, aan geen leerling geweigerd worden 
op grond van godsdienstige gezindheid. 

Art. XL VI. Arti.kel 184 wordt gelezen als 
volgt: 

,.Door Ons kunnen, bij besluit, den Raad 
van State gehoorcl, instellingen, st ichtingen of 
reohtspersoonlijkheid bezittende vereenigrngen 
worden aangewezen als be,-oegd eene bijzondere 
uni ,-ers1teit te hebben, die ten aanzien van ui t-
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drukkelijk in de aan,vijzing te vermelden, door 
baar te verleenen, doctorale graden en getuig
scbriften van met goed gevolg afgelegde doc
torale examens, gelijke recbten beeft als de 
Rijksuniversiteiten. 

De vermelding van de doctora!e gra .'3n en 
getuigscbriften van met gcied gevolg !up;elegcl.e 
doctorale examens kan op gelijke wijze ,vorden 
gewijzigd" 

Art. XLVII. Artikel 186 wordt gel~ .. en als 
volgt: 

,,Bebalve betgeen daarin ovengens ter vol
doening aan webtelijke voorscbriften moet 
worden opgenomen, zuJ.len de statuten, de akte 

· of bet reglement moeten bevatten : 
a. voorschriften, uit welke blijkt, d~t de 

universiteit ten minste drie der vijf faculte1ten, 
genoerri.d m artikel 76, bevat, met dien ver
stande, dat eene faculteit met minder dan drie 
gewone boogleeraren bierbij niet in rekening 
komt en elk boogleeraar slecbts in eene facul· 
teit mag medetellen ; 

b. vcorscbriften, uit welke blijkt, dat in 
elke faculte it onderwijs wordt gegeven in alle 
vakken, in welke geexamineerd moet worden 
bij de examens, vereischt ter verkrijgmg van 
de in de aanwijzing te vermelden doctorate 
graden en getuigscbriften van met goed gevolg 
afgelegde doctorale examens ; 

c bet voorscbrift, dat de universiteit staat 
onder toezicbt van een college van curatoren, 
bestaande uit drie of vijf leden ; 

d. voorscbriften omtrent aanstellmg, schor
sing of ontslag der hoogleeraren en andere 
docenten, bij welke de geldelijke positie van 
een niet op verzoek noch wegens plicbtve~zuim 
of wangedrag ontslagen of op non-activiteit ge
steld hoogleeraar op voldoende wijzeis geregeld; 

e. voorschriften, uit welke blijkt, dat de in 
de aanwijzing te vermelden doctorale graden 
en getuigschr1ften van met goed gevolg afge
legde doctorale examens slechts kunnen worden 
verkregen door bet, aflegge_n van ten minste 
gelijke, in bet openbaar te houden, faculteits
examens en bet voldoen aan ten minste gelijke 
voorwaarden, als vastgesteld bij den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld bij 
artikel 131, met <lien verstande dat de doctorale 
graden slechts door den senaat en ten over
staan van dat lichaani of van eene commissie 
nit zijn midden mogen worden verleend, na 
een openbare promotie; 

iis. een voorschrift, uit hetwelk blijkt, 
dat indien van bet afleggen van de onder e 
bedoelde faculteits-examens geheele of ge
deeltelijke vrijstelling wordt verleend aan den 

bezitter van een diploma of getuigschrift, af_ 
gegeven door instellingen van onclerwijs in de 
kolonien en overzeesche bezittingen van het 
Rijk, of door btlitenlanclsche universitaire in
stellingen van onclerwijs of onclerzoek, die op 
het tijdstip, waarop het diploma of getuigschrift 
wercl verkregen, geen ingezetene van het Rijk 
was, voor iecler voorkomencl geval de vrijstelling 
niet za,J worden verleend clan na bekomen 
machtiging van Onzen Mmister, met de uit
voering van cleze wet belast ; 

f. voorscbriften, uit welke blijkt, clat tot 
bet afleggen van de examens alleen kunnen 
worclen toegelaten zij, die in bet bezit zijn van 
een cler getuigschriften, vermelcl in de a'.rtikelen 
11 en 12, of van een claarmecle gelijkgesteld 
getuigschrift, en dat de faculteit zicb v66r den 
aanvang van bet examen moet vergewissen. 
dat aan deze voorwaarde is volclaan ; 

g. voorscbriften, uit welke blijkt, dat ter 
zake van het onderwijs der boogleeraren en 
andere docenten is verscbuldigd een bedrag, 
ten minste gelijkstaande met dat. verschuldigd 
voor bet bijwonen der lessen aan de Rijks
universiteiten, en dat zij, die ;en Rijksbeurs 
genieten, van de betaling van collegegeld zijn 
vrijgesteld ; 

h. voorschr1ften, uit -welke blijkt, dat voor 
het afleggen van elk examen en voor het toe
kennen van <len doctoralen graad zijn ver
scbuldigd bedragen, ten minste gelijkstaande 
met die, verscbuldigd voor het afleggen van de 
examens en bet verwerven van den doctoralen 
graad aan de Rijksuniversiteiten, en dat bet 
bewijs, dat de daarvoor gevorderde sommen en 
bet, onder letter g bedoelde bedrag, verscbul
digd voor het bijwonen der lessen, is betaald, 
v66r den aanvang van het examen aan de facul
teit of aan baar voorzittend lid moet worden 
overgelegd" . 

Art. XLVIII. Artikel 195 wordt gelezen 
als volgt: 

,,De in het vorige artikel bedoelde getllig
scbriften van met goed gevolg afgelegde 
examens Jaatstelijk voorafgaande aan bet 
doctoraal examen geven, wat de bevoegdbeid 
tot het geven van onderwijs betreft, gelijke 
rechten als de door de Rijksuniversiteiten 
afgegeven getuigscbriften van met gunstig 
gevolg afgelegde examens". 

Overgangsbepalingen. 

Art. XLIX. Tot bet geven van bet onder
wijs, vermeld onder a, b en c van artikel 16 
zijn gedurende vijf jaren na de inwerking
treding dezer wet ook benoem baar zij, die bet 
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examen, 
doctoraal 
afgelegd. 

laatstelijk voorafgaande aan het 
examen, met goecl gevolg hebben 

Art. L . Gedurende twee, onderscheiden
lijk drie jaren na den clag van afkondiging clezer 
wet blijft voor hen, die v66r dien dag den graacl 
van doctor in de rechtswetenschap hebben ver
kregen, de gelegenheicl bestaan, overeenkom 
stig de laatstelijk gelclencle bopalingen, het 
doctoraal examen in de staatswetenschap af 
te leggen, onderscheidenlijk te promoveeren 
in de staatswetenschap, met clien verstancle, 
dat om tot laatstgemelcle promotie te worclen 
toegelaten, het schrijven van een proefscbrift 
met minstens twaalf stellingen worclt ver
eischt. 

Art. LI. Iecler, die op het t\jdstip van het 
in werking treclen dezer wet aan eene inrichting 
van hooger onclerwijs of miclclelbaar onclerwijs, 
zonder in strijcl met de bestaande verorcleningen 
te zijn, onclerwijs geeft of een ambt bekleeclt, 
heeft de bevoegclheid met onclerwijzen of met 
bet bekleeclen van dat ambt voort te gaan. 

Art. LII. De tegemoetkoming in de stich
tingskosten, bedoeld in artikel 168bis, worclt 
,oor de scholen, die op 1 Januari 1919 in ge
bruik of in aanbouw waren, uitgekeerd geduren
cle zooveel jaren, te rekenen van 1 Januari 1919, 
als die scholen alsclan minder clan veertig jaren 
in gebruik zijn en berekencl over de waarcle, 
welke die gebouwen op genoemden datum naar 
schatting hadclen. 

Voor zooveel de scholen na l · Januari 1919 
en v66r de tot standkoming dezer wet in gebruik 
zijn genomen, worclt de in het eerste lid bedoelcle 
tegemoetkoming op gelijke wijze berekend van 
den <lag af, waarop de ingebruikneming plaats 
voncl. 

De waarcle der in het eerste en tweede lid 
van <lit artikel bedoelde schoolgebouwen, zoo
mede die van de bij de tot stanclkoming dezer 
wet in aanbouw zijncle schoolgebouwen, met 
inbegrip van de inr1chting en der terreinen, 
wordt gescbat door drie deskund1gen, van wie 
een wordt benoemd door Onzen ilfin.ister, met 
de uitvoering van deze wet belast, de tweecle 
door het beRtuur der school en de derde door de 
twee benoemde deskundigen. Indien de twee 
cleskundigen omtrent het benoemen van een 
derden, niet tot overeenstemming kun.nen ge
raken, doen zij daarvan mededeeling aan Onzen 
voornoemden Mmister. Deze verzoekt alsdan 
den burgemeester der gemeente, waar de school 
is gevestigd, den derden deskundige te be
noemen. De drie desh.-undigen bepalen het 
bedrag der waarde ,-an het gebouw en het ter-

rein en zenclen de akte van taxatie zoo spoedig 
mogelijk aan Onzen voornoemden Minister. 
Indien de drie dsekundigen niet eenstemmig 
zijn m de bepaling van dat bedrag, in dier voege, 
dat er eene meerclerbeid en eene minderheicl 
bestaat, wordt de waarde vastgestelcl op bet 
door de meerderbeid geschatte bedrag, terwijl 
indien ieder der drie deskundigen een verschil
Iend cijfer aangeeft, de waarde bepaald wordt 
op het bedrag, dat noch het hoogste, noch het 
Iaagste is. 

Indien naar de meening van Onzen voor
noemden il1inister het alclus geschatte bedrag 
hooger is clan hetwelk voor de stichting van een 
overeenkomst1g openbaar gymnasium nooclig 
zou z\in. geweest, wordt het tot laatstbedoelcl 
bedrag verminclercl. 

Indien de in gebruik zijnde gebonwen en 
terreinen naar de meening van Onzen voor
noemden Minister, ongescb1kt zijn voor hunne 
bestemming, worclt cleswege geen tegemoet
koming in de stichtingskosten uitgekeercl. In 
clat geval blijft de in het clercle lid becloelcle 
waarde-schatting achterwege. 

Art. LIII. Aan de door b~jzonclere uni
versiteiten, aangewezen overeenkomstig artikel 
184, afgegeven getuigschriften van met gunstig 
gevolg afgelegcle examens, alsmecle aan de 
door haar verleencle doctorale graden, kun.nen 
- wanneer deze getuigschriften zijn afgegeven 
en de graden zijn verleencl v66r de aanwijzing 
of op grond van v66r de aanwijzing verkregen 
getmgschriften - door Ons, den Raad van 
State geboord, gelijke rechten worclen ver
bonden als die, welke rut de aanwijzing voort 
v!oeien, mits de getuigschriften zijn afgegeven 
en de graclen z\jn verleencl oncler overeen
komstige voorwaarclen a.ls vastgesteld bij den 
algemeenen maatregel van bestuur. bedoeld 
in artikel 131. 

Art. LIV. Deze wet wordt, voor zooveel 
de subsidie-berekening, bedoelcl m artikel 
168bis betrefi, geacht in werhlng te zijn ge
treclen op 1 Jannari 1919. Voor zoo,eel de 
andere bepalingen betreft, treed"t zij in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den lsten Ma:ut 

1920. 
WILHELM:IN A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 12 April 1920.) 
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1 Maarl 1920. WET, tot wijziging en M,n· 
vulling van de wet tot regeling van het 
Middelbaar Onderw\js. S. 106, 

Bijl. Hand. 28 Kamer 1918/19 n°. 392, 1-4; 
1919/20, n°. 58, 1-8. 

Hand. id. 1919/20, bladz. 704-723, 961. 
Hand. 18 Kamer 1919/20, bladz. 449, 450, 480, 

481, 561, 562. 

WIJ, WILHELMINA, EN7-. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat wijziging en aanvulling der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De in de navolgende artikelen te 

noemen artikelen der Wet tot regeling van het 
middelbaar onderwijs worden gewijzigd of 
aangevuld. 

Art. II. In art. 13, onder i wordt, in stede 
van ,,de eerste gronden der staatshuishoud
kunde", gelezen: ,,de eerste beginselen der 
staatsinrigting". 

In art. 13 onder l wordt in stede van ,,de 
gymna tiek", gelezen : ,,de lichamelijke oefe
ning". 

Art. III. In art. 16 onder d wordt, in stede 
van ,,die der staatshuishoudkunde", gelezen : 
,,die der staatsinrigting". 

In art 16 onder o wordt, in stede van ,,de 
gymnastiek", gelezen : ,,de lichamelijke oefe
ning". 

Art. IV. In art 17, onder q wordt, in atede 
van ,,het schoonschrijven", gelezen : ,,het 
hand- en regtlijnig teekenen". 

In art. 17 onder r wordt, in stede van ,,het 
hand- en regtlijnig teekenen" gelezen ,,de 
lichamelijke oefening". 

In art. 17 vervalt ,,B. de gymnastiek". 
Art. V. Na art. 19 wordt ingevoegd art. 20, 

luidende als volgt: 
,,Het onderwijs aan de openbare hoogere 

· burgerscholen met vijfjarigen cursus voor zoo
veel deze scholen opleiden voor de eindexamens, 
bedoeld in art. 57, onder b, wordt gegeven in 
overeenstemming met een algemeen leerplan, 
door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld, regelende den . omvang van het 
onderwijs en de grondtrekken van den cursus. 
De duur der lessen wordt daarbij bepaald op 
vijfti~ minuten". 

Art. VI. In art. 21 wordt achter ,,kan" 
ingevoegd : ,, behoudens het bepaalde in art. 20". 

Art. VII. Ingevoegd wordt een artikel 
21 bis, luidende: · 

,,De eischen van toelating tot de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus worden 

bij algenieenen maatregel van bestuur vast
gesteld". 

Art . VIII. Art. 22 wordt gelezen als volgt : 
,,Al hetgeen de toelating tot de landbouw

scholen, de verpligti~gen van den directeur 
en de leeraren en de regeling van het onderwijs 
aan de Rijks hoogere burgerscholen en land• 
bouwscholen betreft, wordt, voor zoo verre 
het niet door deze wet is geregeld, bij alge
meenen maatregel van bestuur va.stgesteld". 

Art IX. In art. 24, eerste lid, wordt achter. 
,,leeraren" ingevoegd: ,,en beambten". 

Art X. In art. 25, onder d, wordt in stede 
van ,,de eerste gronden der staatshuishoud
kunde", gelezen : ,,de eerste beginselen der 
staatsinrigting". 

In art. 25 onder e wordt, in stede van ,,de 
gymnastiek" g'!l<'zen : ,,de lichamelijke oefe
ning". 

Art. XI. In art. 26, onder b wordt in stede 
van ,,de beginselen der staatshuishoudkunde" 
gelezen : ,,de beginselen der staatsinrigting". 

Art. XII. Aan art. 27 onder a wordt toe
gevoegd : ,,of, voor het vak, vermeld onder a 
van art. 17, het bezit der afzonderlijke akte, 
bedoeld in art. 70 onder e, en voor het vak, 
vermeld onder b van art. 17, het bezit der af
zondP.rlijke akte, bedoeld in art. 70, onder /, 
afge~even krachtens art. 76". 

Aan art. 27 onder d wordt toegevoegd: 
"of . voor het vak, vermeld onder e, het bezit 
der afzonderlijke akte, bedoeld in art . 70, 
onder d en voor het vak, vermeld onder /, het 
bezit der afzonderlijke akte, bedoeld in art. 70, 
onder c, afgegeven krachtens art. 76". 

Art. 27, onder g, wordt gelezen: ,,voor de 
vakken, vermeld onder m--o, q en r, het bezit 
van akten voor die vakken, afgegeven krachtens 
art. 77. 

Art. XIII. Na artikel 27 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel 27bis, luidende als volgt: 

,,Tot het geven van onderwijs in de vakken, 
vermeld in de art1kelen 13, 16 en l 7, met uit 
zondering van het hand- en regtlijnig teekenen, 
de lichamelijke oefening, de handelsweten
schappen en het schoonschrijven, zijn ook be
noembaar zij, die in het bezit zijn van een 
getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
doctoraal examen in eene der faculteiten, be
doeld in art,. 76 der Hooger-Onderwijswet, met 
onderwijs bevoegdheid voor die vakken". 

Art. XIV. Het eerste lid van art. 37 wordt 
gewijzigd als volgt : 

,,Ter tegemoetkoming in de kosten der Rijks 
hoogere burgerscholen en der van Rijkswege 
gesubsidieerde gemeente-hoogere burgerscholen 
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wordt voor iederen leerling eene bijdrage ge
vorderd, behoudens de bevoegdheid tot koste
looze toelating van onvermogenden". 

In art. 37 . tweede lid, wordt in stede 
U1!A ,,ze tig gulden" gelezen : ,,driehonderd 
gulden". 

Aan het derde lid van art. 37 worclt toege
voegd: 

,,Het schoolgeld wordt geheven met inacht
neming van de financieele draagkracht der be
-langhebbenden". 

Aan het vijfde lid van art. 37 wordt toege
voegd: • 

,,Op het schoolgeld zijn de artikelen 264-266 
dier wet mede van toepa-ssing". 

Art. XV. Art. 45bia wordt vervangen door 
ti n nieuwe artikelen, luidende als volgt : 

,,Art. 45bis, Aan de besturen van bijzon
dere hoogere burgerscholen met ten minste 
driejarigen en ten hoogste vijfjarigen cursus 
kan door Ons telkens voor een tijclvak, over
eenkomende met het aantal leerjaren, subsidie 
uit 's Rijks kas worden ·toegekend, mits vol 
daan wordt aan de voorwaarclen, gesteld in 
art. 45ter. 

Art. 45ter. la. De school staat onder het 
bestuur van eene instelling, stichting of rechts
persoonlijkheid bezittende vereerugmg ; 

b. De instelling, stichting of vereeniging en 
het bestuur, waaronder de school staat, zijn 
onafhankelijk van het aan de school verbonden 
personeel. 

2. Het leerplan wordt overgelegd aan 
Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast. 

3. Voor zooveel de hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus betreft, zijn de eischen 
van toelating, met uitzondering van die voor 
de e:1.1;ra-vakken, bedoeld in art. 45quinquiea, 1, 
eerste lid, gelijk aan die, krachtens art. 2lbia 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast
gesteld. 

4a. Het onderwijs aan eene hoogere burger
school met driejarigen cursus omvat de vakken, 
vermeld in art. 16, onder ev--1, n en o. In elke 
kla se wordt in die vakken en, eventueel, ia 
de extra-vakken, bedoeld in art. 45quinquies, 
1, eerste lid , te zo.men ten minete het gets.I 
lessen, en in a.lie kla-ssen te zamen wordt in 
de verplichte va.kken niet meer clan het getal 
lessen gegeven, dat volgens het algemeen leer
plan, bedoeld in a.rt. 20, in de laagste drie 
klas en van openbare hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus moet gegeven worden. 

b. Het onderwijs aan eene hoogere burger
school met vierjarigen en aan eene hoogere 

burgerschool met vijfjarigen cursus omva.t de 
vakken, vermeld in art. 17. In elke klasse 
wordt in die va.kken en, eventueel, in de extra
vakken bedoeld in art. 45 q1iinquiea, 1, eerste 
lid, te zamen ten minste het getal lessen, en 
in alle klassen te zamen wordt in de verplichte 
vakken niet meer clan het getal lessen gegeven, 
dat volgens het algemeen leerplan, bedoeld in 
art. 20, onderscheidenlijk in de hoogste vier 
klassen en in alle klassen moet gegeven wor
den. 

5. In elke kla-sse worden in de verplichte 
vakken, voor zoover zij in het leerplan voor die 
klasse zijn vermeld, te zamen ten minste 30 
lessen gegeven. 

6. ·1n ieder der verplichte vakken afzonder
lijk wordt in a.lie leerjaren te zamen gedurende 
ten minste het bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen getal lessen ge· 
geven. 

7. Het onderwijs wordt gegeven volgens 
een jaarlijks aan Onzen, met de uitvoering 
dezer wet belasten, Minister medegedeelden 
en in een der schoolvertrekken op eene zicht
bare plaats opgehangen, rooster van lesuren, 
waarop tevens de fee tdagen en vacantietijden 
zijn vermeld . 

8. ·Het onderwijs in de vakken, vermeld in 
de a.rtikelen 16 en 17, wordt gegeven door 
leeraren in het bezit van de akten van bekwaam
heid voor de benoembaarheid tot leeraar in 
die vakken aan de openbare hoogere burger
scholen met overeenkomstigen cursus vereischt, · 
of, voor zooveel het onderwijs in eenig vak 
tijdelijk wordt of zal worclen gegeven door 
eenen niet-volleclig bevoegde , daartoe door 
Ons vergunning zij verleen<l. Deze vergunning 
kan alleen om bijzondere redenen en telkens 
voor niet !anger dan een sohooljaar worden 
gegeven. 

9. De directeur bezit, waar het geldt eene 
hoogere burgerschool met driejarigen cursus, · 
de in art. 26, en, waar het geldt eene school 
met vierjarigen- of vijfjarigen cursus, de in 
art . 27 geeischte bevoegclheid tot het geven 
van onderwijs in een der onder 4 bedoelde 
vakken. 

10. De bezoldiging van den di recteur, de 
leeraren en de beambten wordt geregeld onder 
goedkeuring van Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet bela t. 

11. De directeur, de leeraren en de beamb
ten zijn in het bezit van eene door het bestuur 
der school onderteekende akte van benoeming, 
vermeldende : naam en voornamen van den 
benoemde, bepaling of de benoeming voor vast 
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of voor welk t.ijcl,ak ZIJ 1s geschied, de bezol
diging, bepalingen in verband met het ver
vullen van militieplichten, de regeling ter voor
ziening in gem! ,an langdurige ziekte, be
palingen omtrent den wederzijdschen termijb 
van opzegging, zoomede de verdere bij alge
meenen maatregel van bestuur aan te geven 
voorwaarden: 

12. De voor vast of voor een bepaald tijd
vak benoemde directeuren, leeraren en be
ambten, die, voordat zii den leeftijd van 65 
jaar hebben bereikt of het tijdvak, waarvoor 
z\j zijn aangesteld, is verloopen, anders dan 
op eigen verzoek worden ontolagen, kunnen 
van dat ontslag in beroep komen bij eene com· 
missie, aan wier uitspraak het schoolbestuur 
zich heeft te onderwerpen, Dat beroep moet 
schriftelijk ingediend worden bij den voorzitter 
der commissie binnen tien dagen, nadat het 
ontslag schriftelijk ter kennis van den belang
he bben de is gebracht. Hangende het berOep 
blijft de belanghebbencle in het genot zijner 
jaarwedde. De commissie van beroep moet 
haar werkkring uitstrekken over ten minste 
drie scholen . welke ingevolge dit artikel worden 
gesubeidieercl. Deze commissie kan haar werk
kring tevens uitstrekken over scholen, welke 
ingevolge art. 168 der Hooger-Onderwijswet 
worden gesubeidieerd. Zij moet bestaan uit 
zeven leden en zes plaatevervangende leden 
waarvan drie leclen en drie plaatsvervangende 
leden worden gekozen door de besturen en 
drie leden en drie plaatsvervangende leden 
door het personeel der in v.e vorige zinsnede 
bedoelde scholen, terwijl de zes leden het ze
vende lid, tevens voorzitter, kiezen. De lede.a 
en plaatsvervangende leden clezer commissie 
mogen geen zitting hebben in het bestuur, noch 
dee! uitmaken van het peraoneel eener midclel
bare school. 

13. Het schoolgeld wordt aldus geregeld, 
dat het voor geen groep van belanghebbenden 
lager i~ clan aan de ter plaatse aanwezige open
bare hoogere burgerscholen. 

Art. 45 quater. Jaarlijks wordt het bedrag 
van het subsiclie; op hetwelk het Bestuur over 
het afgeloopen jaar aanspraak heeft, door Ons 
vastgesteld. 

Art. 45quinquies. Het sub idie wordt be
rekend : 

1. per wekelijks gegeven les van 50 minuten 
in de vakken, vermeld in de artt. 16 en 17, 
alsmede in die vakken, waarvan Onze Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast, aan het 
bestuur op daartoe geclaan verzoek heeft mede
gecleelcl, clat tegen het verleenen van subsiclie 

claarvoor geen bezwaar bestaat, tot. een maxi
mum van het getal Jes en, aangegeven in het 
algemeen leerplan, becloelcl in art. 20, ver
meerclercl met clrie per klasse, waarbij voor de 
hoogere burgerscholen met drie-jarigen oursus 
gelden de getallen uren van de laagste drie 
klassen, voor die met vier-jarigen cursus die 
van de hoogste vier klassen in het algemeen 
leerplan. 

Tu$ chen meer daµ twee achtereenvolgende 
lesuren mag ten hoogste een kwartiiir-uur van 
ontspanning worden gegeven, welke tijd voor 
de berekening van het subsidie medetelt. 

Parallelklassen. komen op dezelfcle wijze voor 
subsidie in aanmerking, indien zij gevormd 
zijn om te voorkomen, dat het getal leerlingen 
voor volledig onclerwijs eener klasse vier en 
twin.~ig zou overschrijden. Inclien het getal 
leerlingen voor volledig on:derwijs eener klasse 
26 overschrijdt, i de vorming eener parallel
klasse verplicht,tenzij daartegen wegens buiten
gewone omstan.digheden overwegende bezwaren 
bestaan. In dat geval kan door Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast, voor niet 
langer clan een cursusjaar vergunning worden 
verleend om de splitsing achterwege te laten. 

Voor eene in parallelklassen gesplitste klasse, 
waarvan het getal leerlingen daalt beneden het 
getal, waarbij aanspraak op subsidie ontstaat, 
kunnen deze parallelklassen gedurende ten 
hoogste drie jaren achtereen niettemin in reke
ning worden gebracht, indien ten genoegen 
van Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet 
belast, worclt aannemelijk gemaakt, dat deze 
daling van tijdelijken aard zal zijn. Eveneens 
kunnen de parallelafdeelingen der vijfde klasse 
in rekening worden gebracht, indien in de 
voorafgaande vier cursussen achtereenvolgens 
de eerste, tweede, clerde en vierde klasse uit ten 
minste een gelijk getal parallelafclcelingen heb
ben bestaan en door vorming van die parallel
afdeelingen wordt voorkomen, dat het getal 
leerlingen voor volledig onderwijs eener klasse 
twintig zou overschrijden. 

2. Waar het geldt eene school met drie
jarigen cursus tot een bedrag van eenhonderd 
dertig, eenhonderd twintig of eenhondercl tien 
gulden, en, waar het geldt eene school met 
vier-jarigen- of vijf-jarigen cursus tot een be
drag van eenhondercl zestig, eenhonclercl vijftig 
of een honderd veertig gulden, naar mate de 
gemeente, waar de school gevestigd is. in het 
bezolcligingsbesluit voor de burgerlijke Rijks
ambtenaren gerangschikt is in de eerste, tweeae 
of derde klasse. 

Inclien de laagste twee klassen van eene 
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hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
tevens vormen de laagste twee klassen van een 
gymnasium, wordt voor de lessen in die klassen 
gegeven uitsluitend subsidie volgens deze wet 
uitgekeerd. 

3. Voorts wordt uit ' Rijks kas aan het 
schoolbestuur gedurende een tijdvak van veer
tig jaren jaarlijks eene tegemoetkoming ver
leend in de stichtingskosten der school, mits 
die stichting is geschied volgens door Onzen 
Minister, met de uitvoering dezer wet belast, 
goedgekeurde plannen en begrootingen. De 
stichtingskosten omvatten de kosten van speel
en schoolterrein, de kosten van aankoop, bouw 
of verbouw en de kosten van eerste inrich~ing 
met inbegrip van de schoolmeubelen en de 
leermiddelen. De in de eerste zinsnede be
doelde teg€moetkoming wordt bepaald op een 
bedrag, overeenkomende met 75 ten honderd 
van de annuiteit, noodig voor rente en af
lossing eener onder goedkeuring van Onzen 
voornoemden Minister ter bestrijding van de 
stichtingskosten te sluiten geldleening, aflos
baar over een tijdvak van veertig jaar. 

Indien de laagste twee klassen van eene 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
tevens vormen de laagste twee klassen van een 
gymnasium, of indien eene hoogere burger
school met vierjarigen curs us de voortzetting is 
van de laagste twee klassen van een gymnasium, 
hetwelk in hetzelfde gebouw gevestigd is, wordt 
in de kosten van dat gebouw uitsluitend sub
sidie overeenkomstig deze wet uitgekeerd. 

De tegemoetkoming wordt niet meer uitge
keerd, zoodra aan het gebouw eene andere be
stemming wordt gegeven. 
• Een en antler wordt nader door Ons bij a lge
meenen maatregel van bestuur geregeld. 

Van de kosten van huur en erfpacht der 
terreinen, van hnur, onderhoud, verwarming, 
verlichting en schoonmaak der gebouwen, van 
waterverbruik , van leer- en hulpmiddelen voor 
het onderwijs, zoomede van alle andere uitgaven 
van materieelen aard ten behoeve van de 
school wordt aan het bestuur 75 ten honderd 
vergoed, volgens door On vast te stellen 
regelen. 

Indien de laagste twee klassen van eene 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
tevens vormen de laagste twee klassen van een 
gymnasium of indien eene hoogere burgerschool 
met vierjarigen cursus de voortzetting is van 
de laagste twee klassen van een gymnasium, 
wordt het subsidie berekend naar 75 ten hon
derd van het totaal bed.rag der uitgaven van 
materieelen aard ten behoeve van die hoogere 

burgerschool en dat gymnasium tezamen en 
uitsluitend subsidie overeenkomstig deze wet 
uitgekeerd. 

4. Het overeenkomstig dit artikel berekend 
subsidie wordt echter verminderd tot het be
drag, waarmede over het afgeloopen jaar de 
uitgaven der school de overige inkom.sten z(jn 
te boven gega.an en wordt niet uitgekeerd, 
wanneer bedoelde inkomsten niet door de uit
gaven zijn overtroffen. 

Art. 458exies. Uitkeering van het subsidie 
heeft niet plaats ten opzichte van hoogere bur
gerscholen, waarvan is gebleken, dat gedurende 
het afgeloopen jaar de in art. 45 ter gestelde 
voorwaarden niet zijn nageleefd. 

Art. 45septies. De besturen zijn gehouden 
aan Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, alle inlichtingen te geven, verlangd 
met betrekking tot de artikelen 45 ter en 
45 quinquies en zulks op straffe van verval van 
aanspraak op subsidie. 

Art. 45octies. Voorschriften omtrent de 
uitvoering der artikelen 45bis tot en met 
45 septies worden bij algemeenen maatregel van 
bestuur gegeven. 

Art. 45novies. Behoudens het bepaalde in 
artikelen 45 bis tot en met 45 septies mag aan 
eene krachtens die artikelen gesubsidieerde 
hoogere burgerschool van Overheidswege eene 
geldelijke bijdrage of eenige andere onder
steuning noch middellijk noch onmiddellijk 
worden toegekend. 

Art. 45decies. Ten aanzien van eene krach
tens de artikelen 45bis tot en met 45septies 
gesubsidieerde hoogere burgerschool zijn de 
artikelen 2, derde en vierde lid , en 21, eerste 
1id, dezer wet en art. 1 der wet van 25 April 
1879 (Staatsblad n°. 87) niet van toepassing. 

Art. 45undecies. In gemeenten, wa.ar geen 
openbare hoogere burgerschool gevestigd is, 
mag de toegang tot de gesubsidieerde hoogere 
burgerschool, tenzij de school uitsluitend voor 
interne leerlingen bestemd is, aan geen leerling 
geweigerd worden op grond van godsdienstige 
gezindheid". 

Art. XVI. Art. 45 ter wordt vervangen 
door art. 45duodecies luidende als volgt : 

,,Art. 45duodecies. Het subsidie, bedoeld 
in art. 45quinquies, wordt verminderd met 
vijftig ten honderd over elk jaar, waarin het 
aantal leerlingen minder bedraagt clan 24, waar 
het geldt eene chool met driejarigen-, minde 
dan 32, waar het geldt eene school met vier
jarigen,- en minder clan 40, waar het geldt eene 
school met vijfjarigen cursus. Het subsidie 
vervalt over elk jaar, waarin het aantal leer· 
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lingen aan die scholen onderscheidenlijk minder 
dan 18, 24 en 30 bedraagt. 

Dit is niet van toepassing, wa,ar het geldt 
eene school met driejarig,m cursus gedurende 
de eerste drie, en, waar het geldt eene school 
met vierjarigen of vijfjarigen curs us, onder -
onderscheidenlijk gednrende de eerste vier en 
de eerste vijf jaren na de opening der school. 

Bij de toepassing van clit artikel wordt tot 
grond~lag ,genomen het getal leerlingen, die 
op den vijftienden dag der maand Januari van 
het loopende schooljaar als werkelijk school
gaande bekend staan". 

Art. XVII. Ingevoegd wordt een art. 
45 tredecies, luidende : 

,,Door Onzen l\finister, met de uitvoering 
dezer wet belast, knnnen bijzondere hoogere 
bnrgerscholen met vijfjarige~- en vierjarigen 
cnrsns jaarlijks aangewezen worden, als be 
voegd aan hare leerlingen, die het onderwijs 
in de hoogste klasse tot het einde van den 
cnrsns hebben gevolgd, gelegenheid te- geven 
om, op dezelfde voorwaarden en op dezelfde 
wijze als de leerlingen der openbare hoogere 
bnrgerscholen, na afgelegd eindexamen, het 
getuigschrift, bedoelc\ in art. 55, te verkrijgen. 

Art. XVIII. Art. 55 wordt gelezen : 
,,Aan hen, die aan eene openbare burger

school, openbare of ingevolge art. 45tredecies 
aangewezen bijzondere hoogere bnrgetschool, 
of landbouwschool het onderwijs in de hoogste 
klasse tot het einde van den cursus hebben 
bijgewoond, wordt eenmaal 's jaars gelegen
heid gegeven ·om tengevolge van een examen 
een getuigschrift of diploma te verkrijgen. 

Aan clegenen, die niet aan een openbare 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
of eene ingevolge art. 45tredecies aangewezen 
bijzondere hoogere burgerschool met vijf
jarigen- of vierjarigen cursus het onderwijs 
tot het einde hebben bijgew ond, wordt een
maal 's jaars gelegenheid gegeven om, door 
het met gunstig gevolg afleggen van een met 
het in art. 57 onder ·b bedoelde -eindexamen 
overeenkomend examen voor eene door Ons 
t e benoemen commissie, gelijk getuigschrift 
t e verkrijgen. Daarbij moet echter blijken, 
op de wijze bij algemeenen maatregel van be
stnur vast te stellen, dat zij, die zulk een ge
tnigschrift verlangen, voldoe~de onderwezen 
zijn of voldoende kennis bezitten ook in de 
vakken, die op de hoogere burgerschool met 
vier- of vijfjarigen cnrsns onderwezen zijn, 
maar bij het eindexamen niet worden gevraagd. 
Door Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, wordt bepaald, voor welke vakken 

of deelen van vakken zij, die andere examens 
met goed gevolg hebben afgelegd, bij het 
examen knnnen worden vrijgesteld. 

De tijd en plaats der vergaderingen van deze 
commissie worden door Onzen l\'.linister, met 
de nitvoering clezer wet belast, vastgesteld. 
Hare leden genieten nit 's Rijks kas vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten benevens vacatie
gelden". 

Art. XIX. In art. 56 wordt in stede van 
,,de gymnastiek" gelezen : ,,de lichamelijke 
oefening". 

Art. XX. Art. 57 wordt gelezen : 
a. ,,De eindexamens voor de landbonw

scholen worden afgenomen door commissien, 
jaarlijks te benoemen door Onzen Commissaris 
in iedere provincie, waar zoodanige scholen 
aanwezig zijn. 

De leden genieten nit 's Rijks schatkist ver
goeding voor reis- en verblijfkosten beuevens 
vacatiegelden. 

Het diploma van landbouwknndige wordt 
verkregen ten gevolge van een examen, waarnit 
blijH, dat de geexamineerde de kundigheden 
bezit, waarin aan de school onderwijs wordt 
gegeven. 

b. De eindexamens der openbare hoogere 
bnrgerscholen met vijfjarigen cnrsus en inge
volge , art. 45tredecies aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen- en vier
jarigen cnrsus - voor zoover zij mondeling 
zijn in het openbaar te honden - worden 
afgelegd voor eene commissie, bestaande 
nit: 

1. leeraren van d~ hoogste klasse der hoogere 
burgerschool in de vakken, waarover het exa
men loopt: 

2. desknndigen, door Onzen Minister, _met 
de nitvoering dezer wet belast, telken jare aan 
te wijzen. 

De directeur der hoogere burgerschool is 
voorzitter der commissie. 

Het mondeling examen wordt afgenomen 
door de , leeraren onder 1 vermeld. 

De desknndigen, bedoeld onder 2, genieten 
uit 's Rijks schatkist vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten benevens vacatiegelden. 

Het programma van dit examen, alsmede 
de regelen bij het afnemen van het examen in 
acht te nemen, en de bevoegdheden van de 
desknnd1gen, worden b~i algemeenen maatregel 
van bestnur vastgesteld". 

Art. XXI. Art. 66, eerste lid , wordt ge
lezen: 

,,Wanneer een rler in art. 55 vermelde exa
mens met voldoenden uitslag is afgelegd, wordt 
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aan de(n) geiixamineerde een getui!(sohrift of 
een diploma af11:egeven, volgens het, model, 
door Onzen Minister, met de uitvoering dezer 
wet belast, vastge teld". 

Art. XXII. Art. 67, tweede lid, wordt ge
lezen: 

,,De commissie, bedoeld in het tweede lid 
van art. 55, zendt een verslag van hare werk
zaamheden aan Onzen Minister, met de uit
voering dezer wet belast. 

De commissien, bela t met de in art. 57 be
doelde examens voor de landbouw cholen, 
zenden een verslag van hare werkzaamheden 
aan Onzen Commissaris in de provinoie. en 
een af chrift aan den· inspecteur of de inspec
teurs, met het toezicht op de laudbouw cholen 
beta t". 

Art. XXIII Aan art. 68 worden twee leden 
toegevoegcl, luiclencle : 

,, Bevoegd tot het afleggen van deze examens 
zijn alleen zij, die bewijzen hebben geleverd 
van voldoende algemeene ontwikkeling als 
voorbereiding voor de beoefening cler vak
ken, waarvoor zij examens wenschen af te 
leggen. 

De algemeene ontwik.keling moet blijken uit 
overgelegcle getuigschriften of ak"ten van be
kwaamheid. De aard dezer bescheiden wordt 
b\j a lgemeenen maatregel van bestuur vast
gestelcl . Die algemeene maatregel van bestuur 
bevat tevens voorschriften omtrent de wijze, 
waarop cand idaten voor deze examen , die niet 
in het bezi t zijn van zoodanige getuigschriften 
of akten, het bewijs kunnen leveren van vol
doende a lgemeene ontwikkeling als voorbe
reiding voor de beoefening der vakken, waar
voor zij examen wenschen af te leggen ". 

·Art. XXIV. In art. 77 onder g wordt in 
stede van ,,de gymnastiek" gelezen : ,,de 
licha.melijke oefening". 

Art. XXV. Art. 81 wordt gelezen : 
,,Zij , die aan het examen ter verkrijging van 

eene akte van bekwaa.mheid voor middelbaar 
choolonderwijs wenschen dee! te nemeu, storteu 

te voren bij den voorzitter cler commissie een 
bedrag van : 

twintig gulden voor eene der akten B, ver
meld in de artt. 70, 71, 72 en 73; 

vijftien gulden voor eene der akten A, ver
meld in de artt. 70, 71 en 72, of voor eene der 
akten, vermeld in de artt. 74 en 75; 

tien gulden voor de akte A, vermeld in art. 
73, of voor eene cler akten, vermeld in de artt. 
76 en 77. 

Zij, die aan het examen ter verkrijging van 
eene akte van bekwaamheid voor micldelbaar 

huisonderwij wenschen dee! te nemen; storten 
te ,oren bij den voorzitter der commis ie een 
bedragxan zeven gulden , wanneer zij geldt voor 
een ,ak, en ,an tien gulden, wanneer zij geldt 
voor twee of meer vakken. 

In geval van afwijzing wordt voor de eerste 
herhaling van hetzelfde examen geene betaling 
gevorderd. . 

De examengelden worden, na aftrek van de 
kosten der vergaclering van de commissie, 
waaronder echter niet gerekend worden de 
reis- en verblijfko ten en vacatiegelden der 
leden, in 's Rijks schatki t gestort". 

Art. XXVI. a artikel 95 wordt ingevoegd 
een artikel 96, luiclende als volgt : 

Deze wet kan worden aangehaald onder 
de~ titel van ,,middelbaar-onderwijswet". 

Overgangsbepalingen. 

Art. XXVII. Tot het geven van onderwijs 
in de Nederlanclsche taal, de geschiedenis en 
de aarclrijkskunde aan burger oholen en hoogere 
burgerscholen zijn geclurende vijf ja ren na de 
inwerkingtrecling clezer wet ook benoembaar 
zij, die het examen, laatstelijk voorafgaande 
aan het dootoraal examen, met goed gevolg 
hebben afgelegd. 

A'rt. XXVIII. De tegemoetkoming in de 
stichtingskosten en kosten van eerste inrich
ting, becloelcl in art. 45 quinquies, wordt voor 
de scholen, die op 1 Januari 1919 in gebruik 
waren, uitgekeerd gedurencle zooveel jaren, 
te rekenen van 1 Januari 1919, als die scholen 
alsclan minder clan veertig jar~n in gebruik 
zijn en berekend over de waarde, welke die ge • 
bouwen op genoemclen datum naar schatting 
haclden. 

Voor zooveel de scholen na 1 Januari 1919 
en v66r de totstandkoming dezer wet in gebruik 
zijn genomen, wordt de in het eerste lid bedoelde 
tegemoetkoming op gelijke wijze berekencl 
van den dag af, waarop de ingebruikneming 
plaats vond.~ 

De waarde cler in het eerste en tweede lid 
van clit artikel bedoelde schoolgebouwen zoo
mede die van de bij de totstandkoming dezer 
wet in aanbouw zijnde schoolgebouwen, met 
inbegrip van de inrichting, en der terreinen 
wordt geschat door drie de kundigen, van wie 
een wordt benoemd door Onzen Minis~r, met 
de uitvoering dezcr wet belast, de tweede door 
het bestuur der school en de derde door de twPe 
benoemcle deskundigt'n. Indien de twee cles
kundigen omtrent het benoemen van een derden 
niet tot overeen temming kunnen geraken, 
do_en zij ' claarvan meclecleeling aa-n Onzen ge• 
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noemden Minister. Deze verzoekt alsdan den 
burgemeester der gemeente, waar de school is 
geveetigd, den derden deskundige te benoemen. 
De drie deskundi~en bepalen hPt bedrag der 
waarde van het gebouw en het terrein en zenden 
de akte van taxatie zoo spoedig mogelijk aan 
Onzen genoemden Minister. Jndien de drie 
deskundigpn niet eenstemmig 1.ijn in de be
paling van dat bedrag, in dier voege, dat r:.r 

eenP meerderheid en eene minderheid bestaat, 
wordt de waarde vastgesteld op bet door de 
meerderheid geschatte bpdrag, terwijl, indien 
ieder der drie desk1mdigen een verschillend cijfer 
aangeeft, de waarde bepaald wordt op het be
drag, dat noch het hoogste, noch het laagste is. 

Indien, naar de meening van Onzen genoem• 
den :t11inister, het aldus geschatte bedrag, 
hooger is dan het bedrag, hetwelk voor stichting 
van eene overeenkomstige Rijks hoogere burger
school mu noodig zijn, wordt het tot laatstbe
doeld bedrag verminderd. 

Indien de in gebruik zijnde gebouwen en 
terreinen, naar de meening van Onzen genoem· 
den Minister, ongeschlkt zijn voor hunne be
stemming, wordt deswege geen tegemoetkoming 
in de stichtingskosten uitgekeerd. In dat ge
val blijft de in het derde lid bedoelde waarde
schatting achterwege. 

Art. XXIX. Deze wet wordt, voor zooveel 
betreft de subsidie-berekening geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Januari 1919. Voor zoo
veel de overige bepalingeu betreft, treedt zij 
in werking op een nader door Ons vast te stellen 
datum. · 

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

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 31 Maart 1920.) 

1 Maa,t 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Waar appellant Lij zijn aangift~ voor 

de militie tevens aangifte heeft gedaan 
van zijn recht op vrijstelling wegens 
broederdienst, en de beambte die hem te 
woord stand, hem toen heeft te kennen 
gegeven dat deze aangifte voldoende was 
en dat verder voor de vrijstelling zou 
worden gezorgd, kan het begaan verzuim 
appellant niet worden aanger~kend en 
behoort hij alsnog in zijne aanvraag om 
vrijstelling ontvankelijk te warden geacht. 

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

J. Kosman te Groesbeek tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland rnn 24 September 
1919, n°. 43, waarbij is gehandha31fd de uit
spraak van den Militieraad in het l• district 
van Gelderland Yan 6 Augustus 1919, bij welke 
hij niet,-ontvankelijk is verklaard in zijne aan
v rage om vrijstelling van den Militierl1enst 
wegens broederdienst ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
18 Februari 1920, n°. 468; 

Op de · voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken van 27 Februari 1920, 
no. 2657, Afd. B.B. ; 

0., dat Geel . Staten van Gelderland bij hun 
voormeld besluit, met handhaving der bestre
den uitspraak van den Militieraad, het daar
tegen ingesteld beroep ongegrond hebben ver
klaard, uit overweging dat de appellant ver
zuimd heeft overeenkomstig art. 27 van het 
Militiebesluit tusschen 21 en 31 Maart 1919 
aan vraag t-e doen of te laten doen tot het op
maken van het daarbedoeld getuigschrift ; 
diit, eerst een verzoek om vrijstelling door hem 
bij den burgemeester van Groesbeek aanhangig 
is gemaakt nadat door den keurin'gsraa.d 
omtrent hem uitspraak was gedaa.n ; dat door 
den appellant geen reden wordt a.angevoerd, 
welke ingevolge art. 39 van het Militiebesluit 
afwijking van den ter zake gestelden termijn 
had kunnen wettigen en ook niet is aangetoond 
dat buiten zijne schuld in de eerste zitting 
van den Militieraad geen aanspraak had kunnen 
warden gemaakt op vrijstelling ; dat derhal ve 
naar het oordeel van Ged. Staten de appellant 
door den Militieraad in <liens tweede zitting 
terecht in zijne aanvraag niet -ontvankelijk 
is verklaard ; 

dat de appellant in beroep aan voert dat van 
zijne twee broeders de oudste den 18den Januari 
1915 als tnilitieplichtige is ingelijfd en 1 Mei 
1918 is ontslagen wegens lichaamsgebreken 
buiten den dienst ont; taan; dat hij dus krach
tens de artt . 24 onder 9°, in verband met art. 28 
onder 1°. der Militiewet a.anspraa-k heeft op 
vrijstelling w11gens broederdienst ; dat de 
aanspraak . op vrijstelling reeds bestond op 
21 Maart 1919; dat echter werd verzuimd haar 
aan te v ragen, daar de appellant in de meening 
verkeerde dat men zich eerst aan een genees
ktmdig ond~rz9ek moest lat.en onderwerpen 
voordat ,rijstefiing wegens broederdienst kon 
warden aange,raagd; dat hij, na geschikt 
bevonden_ te zijn voor den dienst onmiddellijk 
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een verzoek om vrijstelling bij den burgemeester 1 3 Maart 1920. Koi..-n.JU.IJX BESLUIT, 
van Groesbeek heeft aanhangig gemaakt; Waar de door den onderwijzer te ver-
dat zijne aan vrage krachtens art. 45 onder 4°• richten werkzaamheden znllen bestaan in 
der Militiewet in de 2• zitting ,·au den Militie- het plaatsen van spa-arpandbrieven, is het 
raad in gunstige overweging had genomen verleenen der gevra.agde vrijstelling niet 
kunnen worden, omdat van schuld van den gewenscht. 
appellant geen sprake kan zijn; W1J WILHELMINA, ENZ. 

0., __ wat de niet-ontrnnkelijkheid betreft, I Beschikkende op he_~ beroep, ingeste!d d_~or 
dat b1J de openbare behandehng dezer zaak H. van Gent, onderw1Jzer aan de ChnstebJke 
voor de Afdeeling ,an den Raad van tate school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
voor de Geschillen van Bestuur door den te Bodegraven, tegen het besluit van Ged. 
appellant ter verontschuldiging van zijne te Staten van Zuid-Hollancl van 29 September 
late aanvraag is aangevoerd dat hij bij zijne 1919, B, no. 2364 (4• Afd.), G. S. no. 54, waarbij 
aangifte ,·oor de militie in Januari 1919 op afwij zend is beschikt op zijn verzoek om de 
het gemeentehuis te Groesbeek tevcns aan- vrijstelling te mogen ontvangen, bedoeld in 
gifte hee{t gedaan van zijn recht op vrijstelling het 2de lid onder b van art. 59septies der wet 
wegens broederdienst en dat de vrouwelijke tot regeling van het lager onderwijs, ten einde 
beambte, die hem bij die gelegenheid te woord tevens te kunnen bekleeden de betrekking 
stond, hem toen heeft te kennen gegeven dat van vertegenwoordiger der Nederlandsche 
deze aangifte voldoende was en dat verder Middenstands-spaarpandbriefbank te Gronin-
voor de vrijEtelling zou worden gezorgd ; gen ; 

dat naar aanleiding hierrnn ingewonnen Den Raad van State, Afdeeling voor de 
ambtelijke mlichtingen deze bewering niet Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
onaannemelijk maken ; 18 Februari 1920, n°. 23; 

dat onder deze omstandigheden het begaan Op de voordracht van Onzen Minister van 
verzuim den appellant niet behoort te worden Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
aangerekend en hij alsnog in zijne aanvraag om 1 Maart 1920, no. 2937, Afd. L. 0. F.; 
vrijstelling ontvankelijk moet worden geacht ; O., dat nadat H. van Gent, onderwijzer aan 

0. , wat deze aanvra-ag a-angaat, dat uit de de Groen-van-Prinstererschool te Bodegraven, 
overgelegde stukken blijkt dat Johannes Kos- • Ged . Staten had verzocht hem de vrijstelling 
man behoort tot een gezin van drie broeders, te verleenen als bedoeld in art. 59septies, 2• lid 
van wie de oudste, na drie jaren te hebben onder b der wet tot regeling van het Lager 
gediend, is ontslagen wegens lichaamsgebreken, Onderwijs, Ged. Staten bij besluit van 29 Sep
niet door den dienst bekomen; tember 1919, B, no. 2364 (4• Afd.) , G. S. n°. 54, 

dat dus de appellant aanspraak kon doen aan den adressant hebben te kennen gegeven, 
gelden op vrijstelling van den dienst wegens dat de gevraagde vrijstelling niet kan worden 
broederd1enst ; verleend ; '-

Gezien de M1litiewet; dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
Hebben goedge,onden en \·erstaan : dat de door den aanvrager te verrichten werk• 

met ,ernietiging van de uitspraak van Ged- zaamheden zullen bestaan in het pla-atsen van 
Staten van Gelderland van 24 Sept~mber 1919, spaarpandbrieven; dat de verkoop van spaar• 
no. 43, aan Johannes Kosman, ingeschrevene pandbrieven, zelfs al geschiedt die verkoop 
der militie-lichting 1920 voor de gemeente niet aan de leerlingen der school, aanleiding 
Groesbeek, alsnog vrijstelling van den dienst kan geven dat de kinderen van koopers worden 
bij de militie wegens broederdienst te ver- voorgetrokken of dat men dat gaat veronder
leenen. stellen ; dat het, vooral in een kleine gemeente, 
, Onze Minister van Binnenlandsche Zaken tot verkeerde verhoudingen tusschen een 

is belast, enz. (A. B.) onderwijzer en de leerlingen kan leiden indien 

2 Maart 1920. BESLUIT, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Har
derwijk van 29 Januari 1920, nn. I /3, 
strekkende tot wijziging van art. 1 van 
de Verordening regelende de inrichting 
der gemeentepolitie. S. 107. 

Geschorst tot 1 Juni 1920. 

eerstgenoemde tevens financieel belang heeft 
bij de plaatsing van bovengenoemde stukken 
en het alzoo minder gewenscht is, dat een 
dergelijke nevenbediening door een onder
wijzer wordt bekleed ; 

dat van het besluit van Ged. Staten H. van 
Gent bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat het bestuur zijner school tegen het 
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verleenen der vrijstelling geen bezwaren heeft 
en van die gezindheid bereid is schriftelijk eene 
verklaring te geven ; dat Ged. Staten de be
doelde vrijstelling we! aan anderen gegeven 
hebben , ook nog in 1919, voor volkomen 
dezelfde werkzaamheden ; 

0., dat Ged. Staten te recht hebben geoor
deeld dat het bekleeden der bovengenoemde 
betrekking door een onderwijzer op de ver

houding tusschen de ouders der kinderen en 
den onderwijzer een minder gewenschten in
vloed kan doen ontstaan ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en _verstaan: 
het bestreden besluit te handhaven. 

(B. 

de beheerende gemeente als eigenares van 
een buurtweg moet worden aangemerkt, 
kan geen der in het middel aangehaalde 
artt. geschonden zijn. 

Schrijffout in de Cassatie-dagvaarding. 

W. artt. 627, 719, 746; Gemeentewet art, 
19-1.) 

Voorzitter : ]\fr. S. Gratarua. 

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. M. A. Savel 
berg, Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

Th. Kersten, wonende te Middelaar, gemeente 
Mook en Middelaar, e;scher tot cassatie van 
een arrest van het Gerechtshof te Arnhem 
d.d. 16 Juli 1919 (N. J. 1919 biz. 979 Red.), 

Onze Minister_ van Onderwijs, Kunsten en advocaat Mr. N. C. M. A. van den Dries, ge-
Wetenschappen 1s belast, enz. (A . B.) pleit door Mr. J. F. van den Broek, 

- I tegen: . 
4 Maart 1920. ARREST van den Hoogen Raad. A. G. J. van der Grin ten, wonende te Middelaar, 

Verkoop van een onroerend goed in gemeente Mook en Middelaar, verweerder in 
1863 door een gPmeente. Toestemming cassatie, advocaat Jhr. Mr. W. Th. C. van 
van Ged. Staten onder voorwaarde dat een Doorn. 
derde een recht van uitweg wu krijgen 
zoowel in westelijke a.ls in oostelijke rich
ting, terwijl de gemeente voor dien derde 

C,mclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

slechts heeft bedongen een uitweb in ooste- Naar luid van de dagvaa.rding in cassa.tie 
lijke en een voetpad in westelijke richting. is beroep ingesteld tegen een arrest van het 
Uitweging in 1918 van den rechtverkrij- Gerechtshof te Arnhem van 16 Juni 1919, 
gentle van bedoelden derde (gedaagde in terwijl bij de stukken is overgelegd eene 
eersten aanleg) ook in westelijke richting. expeditie van een arrest van 16 Juli 1919. 
Vordering van den rechtverkrijgende van De verweerder heeft bij conclusie van ant
den kooper (eischer in eersten aanleg) tot woord hierop gewezen en betoogd, dat het be
verklaring, dat hij is eigenaar van bedoeld roep tegen een arrest van 16 Juni 1919, eerst 
perceel en dat hij niet verplicht is om ingesteld bij dagvaarding van 16 October
de tegenpartij anders dan in oostelijke 1919, tardief is; hij heeft echter de mogelijk
richting over zijn perceel te laten uitwegen. heid ondersteld, dat het beroep betreft het 

Verweer van gedaagde, dat genoemde tusschen pa.rtijen gewezene arrest van 16 Juli 
verkoop in 1863 nietig is, omdat de ge- 1919 en da.n ook dit arrest tegen den da.arop
meente niet heeft verkocht onder de voor- genchten aanval verdedigd. 
waarden, waaronder Ged. Staten den ver- Nu tusschen partijen alzoo de identiteit 
koop goedkeurden. Waar de wet nergens van het arrest waaromtrent tusschen haar 
aan de overtreding van art. 194 Gemeente- verschil is, vaststaat, komt het mij voor dat 
wet volstrekte nietigheid verbindt, kan sprake is van eene in de dagvaarding bega.ne 
een derde, die bij den verkoop geen partij schrijffout die aan het beroep zijne uitwerking 
was, zich niet op de nietigheid der rechts- niet ka.n ontnemen. 
handeling beroepen. De oorsp~onkelijke vordering berust op het 

Het regelmatig gebruik van den uitweg feit, dat de gedaagde, thans eischer in ca.ssatie, 
door gedaagde of zijn rechtsvoorgangers onrechtmatig gebruik ma.akt van eenen a.an 
sta.at aan de door eischer ingestelde actie l en eischer toebehoorenden weg door daa.r
nega.toria niet in den weg, waar verkrijging over te rijden, zelfs met verwijdering van eene 
door verjaring van de erfdienstbaarheid gestelde afsluiting ; de gedaa.gde beweert 
van uitweg door de wet is verboden. recht van uitweg over het betrokkene perceel 

Buurtweg, van oudsher eigendom van een te hebben. · 
gemeente. Door de beslissing dat geschied- 1 Het perceel was door 
k:undig, bij ontbreken van andere eigenaren, a.an den auteur van den 

de gemeente Mook 
oorspronkelijl.en ei-
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scher verkocht ; de gedaagde heeft echter I erkend omdat de verkoop dit niet kon doen 
ontkend dat de eischer eigenaar is geworden, te niet gatn, maar niet beweren dat de ver• 
en zich in de eerste plaats beroepen op de koop onder de omstandigheden waaronder 
nietigheid van de koopovereenkomst op grond, hij tot stand is gekomen, nietig i . Ontkente• 
dat de goedkeuring van het gemeenteraa.ds• nis van overdracht van eigendom door dien 
besluit tot verkoop door Gedeputeerde Staten verkoop is alzoo ongegrond. 
van Limburg is verbonden aan de voorwaarde, De eigendom van den verweerder in cassat1e 
dat aan den auteur van den gedaagde het recht is in de tweede plaats ontkend, omdat niet zou 
van uitweg over het perceel zou. worden ver• vaststaan dat de verkoopster eigenares wa 
zekerd, en dat bij den verkoop aan deze voot• In verband hiermede staat het tweede cassatie
waarde niet is voldaan. middel : ,,Schending of verkeerde toepassing 

Bij het arrest waarvan beroep is beslist van de artt. 575, 576, 639, 640 tot en met 670 
dat, a.I was de verkoop niet in overeenstemming B. W. in verba.nd met art. 1 van het reglement 
met de voorwaarde, bij de goedkeuring van op de buurtwegen in het Hertogdom Limburg 
het raadsbesluit tot verkoop gesteld, aan eenen van 7 Juli 1843, door ten onrechte aan te ne• 
derde, die niet pa.rtij was bij de overeenkomst, men dat een weg, als buurtweg aangemerkt, 
niet vrijstaat tegen den verkoop op te komen. waarvan niet blijkt van een anderen eigenaar, 

Tegen deze beslissing is gericht het eerste aan de Gemeante toebehoort." 
cassatiemiddel : ,,Schending of verkeerde toe• Bij het arrest waarvan bero~p is de eigendom 
passing van de artt. 146 Grondwet, 143, 161, van buurtwegen, die geenen anderen eigenaar 
der Wet van 6 Juli 1850, (S. 39) 194, 137 hebben, verklaard toe te komen aan de gemeen• 
der Wet van 29 Juni 1851, (S. 85) en 1366, te, zulks op motieven van geschiedkundigen 
1487, 639, 671, 1353 en 1354 B. W. , door te aard. Onze wetgeving bevat te dezen aanzien 
beslissen dat geintimeerde niet vermag op geene bijzondere bepalingen ; hieruit volgt 
te komen tegen den door eene gemeente ge· dat door de gegevene beslissing geen artikel 
schieden verkoop van onroerend goed, waarbij der wet, met name niet een der in het middel 
in strijd met eene uitdrukkelijke bepa.ling van aangegevene artikelen, geschonden kan zijn 
het goedkeuringsbesluit van Gedep. Staten zoodat het middel niet tot ea satie kan leiden . 
niet a.an geintimeerdes rechtsvoorganger is Het in het geding betrokkene perceel is 
toegekend een in dit besluit omschreven uit• door de gemeente Mook aan den auteur van 
weg ; zulks ten onrechte omdat de gemeente den verweerder in cassatie verkocht in 1863. 
niet gerechtigd was den verkoop te doen zooals De onderhavige actie is meer dan dertig jaren 
deze plaats vond, en mitsdien een beroep op daarna ingesteld; de eischer in cassatie be· 
de nietigheid daarvan ten opzichte van den weert nu, dat hij en zijn auteur geregeld na 
geintimeerde als rechtsverkrijger van zijn 1863 van den weg hebben gebruik gemaakt, 
voorganger a.an den geintimeerde openstond." dat dus de actio negatoria binnen dertig 

Door den eischer is een beroep gedaan op jaren na het eerste gebruik had moeten zijn 
de bepaling van art. 1366 B. W., dat onbekwaam ingesteld. 
tot het treffen van overeenkomsten verklaart Tegen de verwerping van deze bewering is 
onder anderen alien aan wie de wet het aangaan gericht het derde cassatiemiddel : ,,Schending 
van zekere overeenkomsten verboden heeft; van de artt. 2004 en 1983 B. W. in verband 
daaronder zou vallen de gemeente, die eene met art. 746 B. W. door het beroep van geinti• 
overeenkomst sluit waarvoor zij in het geheel meerde op de extinctieve verjaring door het 
geene goedkeuring van Gedep. Staten heeft niet instellen binnen dertig jaren van de tegen 
verkregen of waarbij zij de a.an de goedkeunng hem ingestelde actie, nu geintimeerde en 
gestelde voorwaarden niet nakomt. Aan• zijne rechtsvoorgangers geregeld den weg 
genomen dat deze toepa.ssing van het artikel hebben gebruikt, af te wijzen uit overweging 
juist is, kan een derde toch niet de nietigheid dat de actio negatoria ontstaat telkens a.ls 
-van de overeenkomst beweren, omdat het een daad wordt gepleegd in strijd met het 
beroep daarop bij art. 1367 a.Ileen a.an de on• eigendomsrecht, dat deze actie ontstond tel• 
bekwame partij is toegelaten. De verkoop kens a.ls geintimeerde of zijn voorganger in 
kan dus ten aanzien van eenen derde evenmin westelijke richting uitweegde, dat de actie 
a.ls ten aanzien van de bekwame wederpartij slechts verjaard is voor de overtredingen, 
op zich zelf nietig zijn, en de eischer in cassatie meer dan dertig jaren geleden begaan, dat 
had wel kunnen vorderen, dat zijn beweerd / geintimeerde een erfdienstbaarheid door ver• 
recht van uitweg door den kooper zal _worden jaring tracht te verkrijgen, wat in strijd is 
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met de wet ; zulks ten onrechte,. daar het ge
regeld gebruik van een aan een antler toebe
hoorenden weg zonder daartoe gerechtigd te 
zijn niet eene reeks van op zich zelf staande 
<laden vormt, doch een voortdurenden toestand 
van inbreuk op het eigendolilBrecht in het 
!even roept, en de actie tot a fweer verjaard 
is op dertig jaar na het intreden van dien 
toestand." 

Dat werkelijk bij voortduring sedert 1863 
van den betwisten weg gebruik is gemaakt, 
staat ten processe n.iet vast. 111:a-ar al ware 
het anders, het middel zou niet kunnen op-
gaan. 

De inbreuk op den eigendom bestaat niet 
zooals bij het middel beweerd wordt, in eenen 
toesta.nd, al kan zij bestaan in eene handeling 
die eenen toestand schept, waarvan hier echter 
niet de rede is; in een geval als het onderhavige 
levert elke handeling eene inbreuk op omdat 
zij op zich zelve staat en zonder blijvend gevolg 
is ; de vordering op inbreuken op het eigen
domsrecht gegrond kan alzoo a lleen verjaard 
zijn door feiten die ouder zijn clan dertig jaren; 
in ca-su is zij echter gegrond op bepaald aange
wezene recente handelingen. Feitelijk komt 
het verweer des oorspronkelijken gedaagden, 
da.t de eigenaar n.iet kan opkomen tegen eene 
reeks van handelingen reeds meer clan der
tig jaren geleden eenen aanvang genomen 
hebbende en bestaande in het gebruik van eenen 
weg als uitweg, hierop neer dat, afwazien 
van den eersten grondslag dier handelingen, 
door verjaiing een recht van uitweg verkregen 
is, wat in strijd is met de bepalingen val\ 
art. 746 en 725 B.W., de erfdienstbaarheid van 
uitweg is toch eene onzichtbare, zij heeft geen 
uitwendig teeken en kan alleen door's menschen 
toedoen worden uitgeoefend, mitsdien niet 
door verjaring verkregen worden. 

dat Gedep . . Staten van Lim)rnrg de gemeente 
tot dien verkooop toestemming hadden gegeven 
oncler voorwaarde, dat de rechts.voorgangers 
van eischer in cassa.tie zouden krijgen een 
recht van uitweg zoowel in westelijke als in 
oostclijke richting ; 

dat de gemeente voor <lien rechtsvoorganger 
bij den verkoop echter slechts bedongen heeft 
een recht van ·uitweg in oostelijke en van voet
pad in westelijke richting ; 

dat eischer in cassatie in 1918 heeft ui tge· 
weegd ook in westelijke richting, wesha.lve 
verweerder in ca-ssatie heeft gevorderd ver
klaring, dat hij is eigenaar onder meer van 
bedoeld perce~l en dat hij niet verplicht is om 
de tegenpartij anders dan in oostelijke richting 
over zijn perceel te la.ten uitwegen; 

0., dat het Hof die vordering heeft toege
wezen na te hebben verworpen verschillende 
verdedigingsgronden van eischer in cassatie, 
wa.arvan thans nog van belang zijn de vol
gende: 

1 °. de verkoop is nietig a.ls niet geschied met 
inachtneming van de door Gedep. Staten 
gestelde voorwaarde betreffende den uitweg ; 

2°. de gemeente niet was eigenares van den 
weg; 

3°. de ingestelde act10 negatoria 's ver
jaard, doordat eischer in cassatie en zijn rechts
voorgangers meer clan 30 jaren na 1863 gere
geld den weg hebben gebrujkt; 

0., dat het Hof betreffende het verweer 
onder 1 °. heeft overwogen : 

dat het niet in acht nemen der bedoelde 
voorwaarde den verkoop niet nietig maakt en 
eischer m cassatie, als derde, tegen dien ver
koop zeker niet kan opkomen ; 

dat hiertegen is gericht het eerste middel 
van cassatie, zie Concl. Proc.-Gen. ; 

0., dat dit middel n.iet juist is; 
Ik concludeer tot verwerping van het beroep 

met veroordeeling van den eischer in de kosten. 
dat toch, waar de wet nergens aan een ver

koop door een gemeente, geschied met over
treding van art. 194 der Gemeentewet vo l

De Hooge Raad, enz. ; stre1..--te n1etigheid verbindt, een derde, die 
0., dat bij dagvaarding cassatie is ingesteld noch zelf noch diens rechtsvoorganger bij dien 

tegen een arrest van genoemd Hof d.d. 16 Jun.i verkoop partij was, zich niet op de nietigheid 
1919, doch dit blijkbaar een schrijffout is dier rechtshandeling kan beroepen; 
voor 16 Juli 1919, zoodat ei cher inderdaad o·., dat, wat betreft het verweer onder 2°., 
tegen opgemeld arrest het beroep in cassatie het Hof heeft vastgeste ld, dat het bedoelde 
heefl gericht ; perceel van oudsher een buurtweg is geweest 

0., dat blijkens het bestreden arrest vast- onder beheer der meergenoemde gemeente 
staat : en dat niet blijkt, dat een antler daarvan 

dat de rechtsvoorganger van verweerder in eigenaar is geweest en voorts op hi torische 
cassatie in 1863 van de gemeente Mook en I gronden heeft aangenomen, dat alsdan de 
Middelaar kocht het perceel weg, "thans Sectie beheerende gemeente van zoodanigen weg 
B n°. 1341, dat tot dusver buurtweg was; den eigendom heeft ; 

1920. 15 
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dat hertegen wordt opgekomen met het 
tweede cassatiemiddel, luidende : zie Cone! 
Proc.-Gen. ; 

0., dat ook dit middel niet tot cassatie kan 
laiden, omda,t geen der in het micldel genoemde 
artikelen kan zijn geschonden door de beslis
sing, dat geschiedkundig, bij ontbreken van 
andere eigenaren, de beheerende gemeente als 
eigenares van een buurtweg moet worden 
aangemerkt ; 

0., dat het derde verweer door het Hof is 
verworpen op de gronden weergegeven in het 
derde middel van cassatie, luidende : zie 
Cone!. Proc.-Gen. : 

0., dat ook dit middel ongegrond is ; 
dat toch - daargelaten nog dat van het 

beweerde geregeld gebruik van den weg uit 
het arrest niet blijkt - de wet, verkrijging 
van een erfdienstbaarheid als het recht van 
uitweg door verjaring verbiedende, rechts
gevolgen aan een dergelijk regelmatig gebruik 
onthoudt, waaruit volgt, dat daardoor het 
recht van den eigenaar, om zich tegen een 
verder gebruiken te verzetten, niet kan ver
loren gaan: 

Verwerpt het beroep. N. J.) 

6 Maart 1920. WET, tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Volken
bondverdrag. S . 108. 

Bijl. 2e Kamer 1919/20, n°. 359, 1-9. 
Hand. id. 1919/20! bladz. 1310-1324, 1326-

1345, 1350-1397. 
Ha.nd. l • Kamer 1919/20, blaclz. 564, 566-

569, 571-589. 
Wu WILHELMINA, ENZ •• • • doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is dat Nederland zal deel 
uitmaken van den Volkenbond, voorzien in 
het den 28sten Juni 1919 te Versailles gesloten 
Vredesverdrag tusschen de Geallieerde en 
Geassocieerde Mogendheden en het Duitsche 
Rijk, alsmede van de in deel XIII van genoemd 
Vredesverdrag ingestelde P ermanente Arbeids
organisatie, waarvan het lidmaatschap ver
bonden is aan dat van den Volkenbond; 

Gelet op het tweede en derde lid van art . 59 
der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegdheid 

voor, toe te treden tot het Volkenbondve,rdrag, 
hetwelk, vergezeld van het da-0.rmede verbon
den dertiende deel van het Vredesverdrag, in 
afdruk bij deze wet is gevoegd. 

2. Wij behouden Qns de bevoegdheid voor, 
de compromissen te sluiten welke uit de ver-

plichting, bedoeld in artikel 13, lid 1 en 2, van 
het Volkenbondverdrag, mochten voortvloeien. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Maart 

1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK _ 

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

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Marine a. i., 
H. A. VAN IJ SSELSTEIJN. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Oorlog a. i., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG . 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VA,,'- IJSSELSTEIJN. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 8 Maart 1920. ) 

BIJLAGE I. 

PACTE DE ,LA SOCIETE DES NATIONS. 

Les Hautes Parties Contractantes, 
Considerant que, pour developper la coope

ration entre les nations et pour leur garantir 
la paix et la sil.rete, il im porte 

d'accepter certaines obligations de ne 
pas recourir a la guerre, 

d'entretenir au grand jour des relations 
internationales fondees sur la justice 
et l'honneur, 

d'observer rigoureusement les prescrip
tionS' du droit international, reconnues 
desormais comme regle de conduite 
effective des Gouvernements, 

de faire regner Ja justice et de respecter 
scrupuleusement toutes les obligations 
des Traites clans les rapports mutuels 
des peuples organises, 

Adoptent le present Pacte qui institue Ja, 
Societe des Nations. 

Art. 1. Sont Membres originaires de la, 
Societe des Nations, ceux des Signataires dont 
les noms figurent dans l' Annexe au present 
Pacte, ainsi que les Etats, egalement nommes 
dans l' Annexe, qui auront accede au present 
Pacte sans aucune reserve par une declaration 
deposee au Secretariat dans Jes deux mois de 
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l'entree en vigueur du Pacte et dont notifica- dans la sphere d'activite de la Societe ou 
tion sera faite aux autres Mem bres de la Societe. affectant la paix du monde. 

Tout Etat, Dominion ou Colonie qui se Tout Membre de la Societe qui n'est pas 
gouverne librement et qui n'est pas designe represente au Conseil est invite a y envoyet 
dans I' Annexe, peut devenir Mem bre de la sieger un Representant lorsqu'une question 
Societe si son admission est prononcee par Jes qui l'interesse particulierement est portee 
deux tiers de I' Assemblee, pourvu qu'il donne devant le .Conseil. 
des garanties effectives de son intention sincere Chaque Membre de la Societe represente au 
d'observer ses engagements internationaux Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un 
et qu'il accepte le reglement etabli par la Representant. 
Societ6 en ce qui concerne ses forces et ses 5. Sau£ disposition expressement contraire 
armements militaires, navals et aeriens. du present· Pacte ou des clauses du present 

Tout Membre de la Societe peut, apres un Traite, Jes decisions de l'Assemblee ou du 
preavis de deux ans, se retirer •de la Societe, Conseil sont prises a l'unanimite des Membres 
a la condition d'avoir rempli a ce moment de la Societe representes a la reunion. 
toutes ses obligations internationales y compris Toutes questions de procedure qui se posent 
celles du present Pacte. aux reunions de I' Assem blee ou du Conseil, y 

2. L'action de la Societe, telle qu'elle est compris la designation des Commissions 
definie dans le present Pacte, s'exerce par une chargees d'enqueter sur des points particuliers, 
Assem blee et par un Conseil assistes d'un sont reglees par I' Assem blee ou par le Conseil 
Secretariat permanent. et decidees a la majorite des Membres de la 
· 3. L' Assemblee se compose de Represen- Societe· representes a la reunion. 

tants des Membres de la Societe. La premiere reunion de l'Assemblee et la 
Elle se reunit a des epoques fixees et a tout premiere reunion du Conseil auront lieu sur 

autre moment, si les circonstances le deman- la convocation du President des Etats-Unis 
dent, au siege de la Societe ou en tel autre d'Amerique. 
lieu qui pourra etre designe. 6. Le Secretariat Permanent est etabli au 

L'Assemblee connait de toute question qui siege de la Societe. II comprend un Secretaire 
rentre dans la sphere d'activite de la Societe general, ainsi que les secretaires et le personnel 
ou qui affecte la paix du monde. necessaires. 

Chaque Membre de la_Societe ne peut compter Le premier Secretaire general est designe 
plus de trois Representants dans l' Assem blee dans !'annexe. Par la suite, le Secretaire 
et ne dispose que d'une voix. general sera nomme par le Conseil avec l'appro-

4. Le Conseil se corn pose de Representants bation . de la majorite de l' Assem blee. 
des Principales Puissances alliees et associees, Les secretaires et le personnel du Secretariat 
a,insi que de Representants de quatre autres sont nommes par le Secretaire general avec 
Membres de la Societe. Ces quatre Membres !'approbation du Conseil. 
de la Societe sont designes librement par Le Seoretaire general de la Sooiete est de 
l'Assemblee et aux epoques qu'il l:ui plait de droit Secretaire general de l'Assemblee et du 
choisir. Jusqu'a 1a premiere designation par Conseil. 
l' Assem blee, Jes Representants de la Belgique, Les depenses du. Secretariat sont supportes 
du Bresil, de l'Espagne et de la Grece sont par Jes Membres de la Societe dans la proportion 
membres du Conseil. etablie pour fe Bureau international de !'Union 

Avec !'approbation de la majorite de l'Assem- postale universelle. 
blee, le Conseil peut designer d'autres Membres 7. Le siege de la Societe est etabli a Geneve. 
de la Societe dont la representation sera desor- Le Conseil peut a tout moment decider de 
mais permanente au Conseil. II peut, a,vec l'etablir en tout autre lieu. 
la meme approbation, augmenter le nombre Toutes Jes fonctions de la Societe ou des 
des Membres de la Societe qui seront choisis services qui s'y rattachent, y compris le Secre
par l' Assemblee pour etre representes au Con- tariat, sont egalement accessibles aux hommes 
seil. et aux femmes. 

Le Conseil se reunit quand les ,ciroonstances Les Representants des Membres de la Societe 
le demandent, et au moins une fois par an, et ses agents jouissent dans l'exercice de leurs 
au siege de la Societe ou en tel autre lieu qui J fonctions des privileges et immunites diploma-
pourra etre designe. 1 tiques. . 

Le Conseilconnait de toute question rentrant ' Les batiments et terrains occupes par la 

15* 
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Societe, par ses services ou ses reunions, sont 
inviolables. 

8. L es Mem bres de la Societe reconnaissent 
que le mainticn de la paix exige la reduction 
des armcments nationaux au minimum com
patible avec la securite nationale et avec 
!'execution des obligations internationales 
imposee par une act-ion commune. 

Le Conseil, tenant compte de la situation 
geographique et des conditions speciales de 
chaque Etat, prepare les plans de cette reduction 
en vue de l'examen et de la decision des divers 
Gouvemements. 

Ces plans doivent faire l'objet d'un nonvel 
examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les 
dix ans au moins . 

Aprils leur adoption par les divers Gouver
nements, la limite des armements ainsi fixee 
ne pent etre dep3-ssee sans le consentement 
du Conseil. 

Considerant qne la fabrication privee des 
munitions et dn materiel de guerre souleve de 
;;~aves objections, Jes Membres de la Societe 
chargent le Conseil d'aviser aux mesnres pro
pres a eil eviter les facheux effets, en tenant 
compte des besoins des Membres de la Societe 
qui ne peuvent pas fabriquer les munitions 
et le materiel de guerre necessaires a lenr surete. 

Les Membres de la Societe s'engagent a 
echanger, de la maniere la plus franche et la 
plns corn plete, tous renseignements relatifs a 
l'echelle de lenrs armements, a leurs_program
mes militaires, navals et aeriens et a la con
dition de celles de leurs industries susceptibles 
d'etre utili sees pour la guerre. 

9. · Une Commission permanente sera formee 
pour donner au Conseil son avis sur !'execution 
des dispositions des articles 1 et 8 et, d'un 
fa9on generale, sur les questions militaires, 
navales et aeri.ennes . 

10. Les Membres de la Societe s'engagent 
a respecter et a maintenir contre toute agression 
exterieure l'integrite territoriale et l'indepen
dance politique presente de tous les Membres 
de la Societe. En cas d'agression, de menace 
ou de danger d'agression, le Conseil avise aux 
moyens d'assurer !'execution de cette obligation. 

11. II est expressement declare que toute 
guerre ou menace de . guerre, qu'elle affecte 
directement ou non l'un des Membres de la 
Societe, interesse la Societe tout entiere et 
que celle-ci doit prendre les mesures propres a 
sauvegarder efficacement la paix des Nations. 
En pareil cas, le Secretaire general convoque 
immecliatement le Conseil, a la demande de 
tou t Membre de la Societe. 

II est, en outre, declare que tout Membre de 
la Societe a le droit, a titre amical, d'appeler 
!'attention de l'Assemblee ou du Conseil sur 
toute circonstance de nature a affecter les 
relations internationales et qui menace par 
suite de troubler la paix ou la bonne entente 
entre nations, dont la paix depend. 

12 . Tons les Membres de la Societe con
viennent que, s'il s'eleve entre eux un differend 
susceptible d'entrainer une rupture, ils le sou
mettront soit a la procedure de !'arbitrage, 
soit a l'examen du Conseil. Ils conviennent 
encore qu'en a.ucun cas ils ne doivent recourir 
a la guerre avant !'expiration d'un delai de 
trois mois apres la sentence des arbitres ou le 
rapport du C'lnseil. 

Dans tons les cas prevus par cet a rticle, la 
sentence des arbitres doit etre rendue dans 
un delai raisonnable et le rapport du Conseil 
doit etre etabli dans les six mois a dater du 
jour ou ii aura ete saisi du differend. 

13. Les Membrns de la Societe conviennent 
que s'il s'eleve entre eux un clifferend suscep
tible, a leur avis, d' une solut ion arbitrnle et si 
ce differend ne pent se regler de fac;on satis
faisante par la voie diplomatique, la question 
sera soumise integralement a !'arbitrage. 

Parmi ceux qui sont generalement suscepti
bles de solution arbitrale, on declare tels les 
differends relatifs a !'interpretation d'un 
traite, a tout point de droit international, a 
la realite de tout fait qui, s'il etait etabli, 
constituerait la rupture d'nn engagement 
international, ou a l'etendue ou a la nature de 
la reparation due pour une telle rupture . 

La Cour d'arbitrage a laquelle la ea.use est 
soumise est la Cour designee par les Parties 
ou prevue dans leurs conventions anterieures. 

Les Membres de la Societe s'engagent a 
executer de bonne foi les sentences rendues 
et a ne pas recourir a la guerre contre tout 
Membre de la Societe qui s'y conformera. 
Faute d'execution de la sentence, le Conseil 
propose les mesures qui doivent en assurer 
l'effet. 

14. Le Conseil est charge de preparer un 
projet de Cour permanente de justice inter
nationale et de le soumettre aux Membres de 
la Societe. Cette Cour connaitra de tous 
differends d'un caractere international que les 
Parties lui soumettront. Elle donnera aussi . 
des avis consultatifs sur tout differend on tout 
point, dont la saisira le Conseil OU l'Assemblee. 

15. S'il s'eleve entre les Membres de la 
Societe un differend susceptible d'entrainer 
une rupture et si ce differend n'est pas soumis 
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a ]'arbitrage prevu a l'a,rticle 13, les l\1embres qu'un rapportfaitparl'Assembleeavecl'appro
de la Societe conviennent de le porter devant bation des Representants des Mem bres de hi 
le Conseil. A cet e'ffet, ii suffit que l'un d'eux Societe representes au Conseil et d'une ma 
avise de ce clifferend le Secretaire general, qui jorite des autres Membres de la Societe, a 
prend toutes clispositions en vue d'une enquete !'exclusion, dans chaque cas, des Representants 
et d'un examen complets . des Parties, a le meme effet qu'un rapport du 

Dans le plus bref delai, Jes Parties doivent Conseil adopte a l'unanimite de ses membres 
Jui communiquer !'expose de leur cause avec autres que les Representants des Parties. 
tous faits pertinents et pieces justificatives. 16. Si un Membre de la Societe re'court a 
Le. Conseil peut en ordonner la publication la guerre, con~rairement aux engagements 
immediate. pris aux articles 12, 13 ou 15, ii est ipso facto 

Le Conseil s'efforce d'assurer le reglement considere comme ayant commis un acte de 
du clifferend. S'il y reussit, ii publie, dans la guerre contre tous Jes autres Membres de la 
mesure qu'il juge utile, un expose relatant les Societe. Ceux-ci s'engagent a rompre imme
faits, les explications qu'ils comportent et les cliatement avec lui toutes relations commer
termes de ce reglement. ciales ou financieres, a interclire tous rapports 

Si le clifferend n'a p~ se regler, le Conseil entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en 
reclige et publie un rapport, vote soit a l'unani- rupture de pacte et a faire cesser toutes com
mite, soit a la majorite des voix, pour faire munications financieres, commerciales ou 
conna!tre les circonsta,nces du clifferend et personnelles entre Jes nationaux de cet Etat 
Jes solutions qu'il recommande comme les plus et ceux de tout au~re Etat, Membre ou non 
equitables et les mieux appropriees a l'espece. de la Societe. 

Tout Membre de la Societe represente au En ce cas, le Conseil a le devoir de recom -
Conseil peut egalement publier un expose mander artx <livers Gouvernements interesses 
des faits du clifferend et ses propres conclusions. les effectifs militaires, navals ou a,eriens par 

Si le rapport du Conseil est accepte a l'unani- lesquels les Mem bres de la Societe contribueront 
mite, le vote des Representants des Parties respectivement aux forces armees destinees a 
ne comptant pas dans le calcul de cette unani- faire respecter les engagements de la Societe. 
mite, les Membres de la Societe s'engagent a Les Membres de la Societe conviennent, en · 
ne recourir a la guerre contre aucune Partie outre, de se preter l'un a l'autre un mutuel 
qui se conforme aux conclusions du rapport. appui dans !'application des mesures economi-

I)ans le cas ou le Conseil ne reussit pas a ques et financi eres a prendre en vertu . du 
faire accepter son rapport par tous ses Membres present article pour reduire au minimum les 
autres que les Representants de toute Partie pertes et les inconvenients qui peuvent en 
au clifferend, les Membres de la Societe se resulter. Ils se pretent ega.Jement un mutuel 
reservent le droit d'agir comme ils le jugeront appui pour resister a toute mesure speciale 
necessaire pour le ma.intien du droit et de la dirigee contre l'un d'eux par l'Etat en rupture 
justice. de pacte. Ils prennent les dispositions neces-

Si l'une des Parties pretend et si le Conseil saires pour facili ter le passage a travers leur 
reconnait que le differend porte surune question territoire des forces de tout Membre de la 
que le droit internationa.J laisse a la competence Societe qui participe a une action commune 
exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera pour faire respecter les engagements de la 
dans un rapport, mais sans recommander Societe. 
aucune solution. Peut etre exclu de la Societe tout Membre 

Le Conseil peut, dans tous Jes cas prevus au qui s'est rendu coupable de la violation d'un 
present article, porter le differend devant des engageme~ts resultant du Pacte. L'exclu-
1' Assemblee. L'Assemblee devra de meme sion est prononcee par le vote de tous les 
etre saisie du differend a la requete de l'une autres Membres de la Societe representes au 
des Parties; cette requete devra. etre presentee Conseil. 
dans les quatorze jours a dater du moment ou 17. En cas de differend entre deux Etats, 
le differend est porte devant le Conseil. dont un seulement est Membre de la Societe 

Dans toute affaire soumise a l'Assemblee, ou dont aucun n'en fait partie, l'Etat ou les 
les clispositions du present article et de !'article Etats etrangers a la Societe sont invites a se 
12 relatives a !'action et aux pouvoirs du I soumettre aux obligations qui s'imposent a 
Conseil, s'appliquent ega.lement a l'~ction et ses Membres aux''fins de reglement du clifferend, 
aux pouvoirs de 1' Assem blee. II est entendu aux conditions estimees justes par le Conseil. 
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Si ,cette invitation est acceptee, les disposition 
des articles 12 a 16 s'appliquent sous reserve 
des modifications jugees necessaires par le 
Conseil. 

Des l'envoi de cette. invitation, le Conseil 
ouvre une enquete sur les circonstances du 
\lifferend et propose telle m esure qui lui parait 
la meilleure et la plus effica.ce dans le cas 
particulier. 

Si l'Etat invite, refusant d'accepter les 
obligations de Membre de la Societe aux fins 
de reglement du differend, recourt a la guerre 
contre un Membre de la Societe, Jes dispositions 
de l'article 16 lui sont applicables. 

Siles deux Parties invitees refusent d'accepter 
les obligations de Membre de la Societe aux 
fins de reglement du di:fferend, le Conseil peut 
prendre toutes mesures et faire toutes propo
sitions de nature a prevenir lea hostilites et a 
amener la solution du conflit. 

18. Tout traite ou engagement international 
conclu a l'avenir par un Membre de la Societe 
devra etre immediatement enregistre. par le 
Secretariat et publie par lui aussitot que 
possible. Aucun de ces traites ou engagements 
internationaux ne sera obligatoire avant 
d'avoir ete enregistre. 

19 . . L'Assemblee pent, de temps a autre, 
· inviter les Membres de la Societe a proceder 
a un nouvel examen des traites devenus inappli
cables ainsi que des situations internationales, 
dont le maintien pourrait mettre en peril la 
paix du monde. 

20. Les Mem bres de la Societe reconna.issent, 
chacun en ce qui le concerne, que le present 
Pacte abroge toutes obligations ou ententes 
inter se incom1Jatibles avec ses termes et 
s'engagent solennellement a n'en pas contracter 
a l'avenir de semblables. 

Si avant son entree dans la Societe, un 
Membre a assume des obligations incompatibles 
avec Jes termes du Pacte, il doit prendre des 
mesures immediates pour se degager de ces 
obligations. 

21. Les engagements internationaux, tels 
que Jes traites d'arbitrage, et Jes ententes 
regionales, comme la doctrine de Monroe, qui 
assurent le maintien de la paix, ne sont consi
deres comme incompatibles aver aucune des 
dispositions du present Pacte. 

22. Les principes suivants s'app)iqu~nt 
aux colonies et territoires qui, a la suite de 
la guerre, ont cesse d'etre sous la souverainete 
des Etats qui Jes gouvernaient precedemment 
et qui sont habites par des peuples non encore 
capables de se diriger eux-memes dans Jes con-

ditions particmlierement difficiles du monde 
moderne. Le l>ien-etre .et le developpement 
de ces peuples forment une· mission ea.cree de 
civilisation, et ii convient d'incorp0re~ dans 
le present Pacte des garanties pour l'a~om
plissement de cette mission. 

La meilleure methode de realiser prati-que
ment ce principe est de coufier la tuteHE,- de ces 
peuples aux nations developpees qui, en mison 
de leurs ressources, de leur experien@e on de 
leur position geographiqne, sont le nrieux a 
meme d'assumer cette responsibilite et qui 
consentent a !'accepter: elles exerceraient 
cette tutelle en qualite de l\Iandatai))eS et au 
nom de la Societe. , 

Le caractere du mandat doit differer suivant 
le degre de developpement du peuple, Ja 
situation geographique du territoire, ses con
ditions economiques et toutes autres circon
stances analogues. 

Certaines co=unautes, qui appartenaient 
autrefois a !'Empire ottoman, ont atteint un 
degre de developpement tel que lenr •existence 
comme nations independantes pent etre 
reconnue provisoirement, a Ja condition que 
les conseils et l'aide d'un mandataire guident 
leur administration jusqu'au moment ou elles 
seront capables de se conduire seules. Les 
voeux de ces communautes doivent etre pris 
d'abord en consideration pour le choix du 
l\Ianda taire . 

Le degre de developpement ou se trouvent 
d'autres peuples, specialement eeux de l' Afrique 
centrale, exige que le Mandataire y assume 
l'administratiori du territoire a des conditions 
qui, avec la prohibition d'abus, tels que la 
traite des escla,es, le trafic des armes et celui 
de l'alcoo!, garantiront la liberte de conscience 
et de religion, sans autres limitations que celles 
que pent imposer le maintien de l'ordre public 
et des bonnes moeurs, et l'interdiction d'etablir 
des fortifications ou des bases mili taires ou 
na,ales et de donner aux indigenes une in
struction militaire, si se n'est pour la police 
ou la · defense du territoire et qui assureront 
egalement anx autres Membres de la Societe 
des conditions d'egalite pour les echanges et 
le commerce. 

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud
Ouest africain et certaines iles du Pacifique 
austral, ql!,i, par suite de la faible densite de 
leur population, de leur superficie restreinte, 
de leur eloignement des centres de civilisation, 
de leur contiguite geographique a.u territoire 
du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne 
sauraient etre mieux administres que sous 
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les lois du Mandataire, comme 
integrante de son terri toire, sous 
garanties prevues plus haut dans 
la population indigene. 

une partie ' autres· bureaux internationaux et toutes 
reserve des commissions pour le reglement des · affaires 
l'interet de d'interet international qui seront crees ulteri

Dans tousles cas le Mandataire doit envoyer 
au Conseil un rapport· annuel concernant. les 
territoires dont il a la charge. 

Si le degre d'autorite, de controle ou d'ad
ministration a exercer pa~ le Mandata-ire n'a 
pas fait l'objet d'une Convention ant~rieure 
entre les Membres de la Societe, ii sera expresse
ment sta~ue sur ces points par le Conseil. 

Ui°i.e Commission permanente sera charg"ee de 
.recevoir et d'examiner les rapports annuels 
des Ma.ndataires et de donner au Conseil son 
.a.vis sur toutes questions relatives a ]'execution 
-des mandats. 

23. Sous la reserve, et en conformite des 
despositions des conventions internationales 
.actuellement existantes ou qui seront ulterieure
.ment conclues, les _Membres de la Societe: 

a) s'efforceront d'assurer et de maintenir des 
conditions de travail equitables et humai
nes pour l'homme, la femme et l'enfant 
sur leurs propres territoires, ainsi que 
dans tous pays auxquels s'etendent leurs 
relations de commerce et d'industrie, et, 
dans ce but, d'etablir et d'entretenir les 
organisations internationales necessaires ; 

b) s'engagent a assurer le tra-itement equita
ble des populations indigenes dans les 
territoires soumis a leur administration ; 

c) . chargent la Societe du contr6le general 
des accords relatifs a la traite des femmes 
et des enfants, du trafic de !'opium et 
autres drogues nuisibles; 

eurement seront places sous l'autorite de la 
Societe. 

Pour toutes · questions d'interet intematioJ1al. 
reglees par des conventions generales, mais 
non soumises au controle de commissions ou de 
bureaux intemationaux, le Secretariat de la 
Societe devra, si les Parties le demandent et 
si le Conseil y consent, reunir et distribuer 
toutes informations utiles et preter toute 
!'assistance necessaire ou desirable . 

Le Conseil peut decider de fa.ire rentrer dans 
Jes depenses du Secretariat celles de tout 
bureau ou commission place sous J'autorite 
de la Societe. 

25. Les· Membres de la Societe s'engagent 
a encourager et fa.voriser l'etablissement et la 
cooperation des organisations volontaires nati
onales de la Croix-Rouge, dument autorisees, 
qui ont pour objet !'amelioration de la sante, 
la detense preventive contre la maladie 
et l'adoucissement de la souffrance dans le 
monde. 

26. Les ameu"dements au present Pacte 
entreront en vigueur des leur ratification par 
Jes Membres de la Societe, dont les Represen- . 
ta-nts composent le Conseil, et par la majorite 
de ceux, dont Jes Representants forment 
I' Assem blee. 

Tout Iembre de la Societe est libre de ne 
pas accepter Jes amendements apportes au 
Pacte, auqu~l cas ii cesse de faire partie cle la 
Soci~te. 

A 'NEXE. d) chargent la Societe du controle gen6ral 
du commerce des armes et des munitions 

I IIIEMBRES ORIGINAIBES DE LA SOCIETE DES avec les pays ou le controle de ce commerce · 
NATIONS SIGNATAIBES DU TRAITE DE PA.IX, est indispensable a !'inter,% commun; 

-e) prendront les dispositions necessaires Etats-Unis d'Amerique. 
pour assurer Ja garantie et le maintien Bel,gique. 
de la liberte des communications et du Bolivie. 
transit, ainsi qu'un equitable traitement Bresil. 
du co=erce de tous Jes Membres de la Empire Brittannique. 
Societe, eta-nt entendu que Jes necessites Canada. 
speciales des regions devastees pendant Amtmlie. 
Ja guerre de 1914-1918 devront etre A/rique du Sud. 
prises en consideration; Haiti . 

f) s'efforceront de prendre des mesures Hedjaz. 
d'ordre intema,tional pour prevenir et Honduras. 
combattre les maladies. Italie. 

24. Tous Jes bureaux internationaux ante
rieurement etablis par traites collectifs seront, 
-sous resen,e de l'assentiment des Parties, 
places sous l'autorite de la Societe. Tous 

Japan. 
Liberi.a. 
Nicaragua. 
Panama. 

N cntVelle-Zelande. 
lnde. 
Chine. 
Ouba. 
Equateur. 
France. 
G-rece. 
Guatemala. 
Perou. 
Pologne . 
Portugal. 
Roumanie. 
Etat Serbe-Croate-
Siam. (Slovene. 
Tcheco-Slovaquie. 
Uruguay. 
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J;;TATS INVITES A ACCEDER AU PACTE. 

Argentine. 
Ohili. 
OolomlJie. 
Danemark. 
EBpagne. 
Norvege. 
Paraguay. 

Pays-Bis. 
Perse. 
Salvador. 
Suede. 
SuiBse: 
Venezuela. 

II. PREMIER SECRETAIRE GE:<IERAL DE LA 
SocrETE DES NATIONS. 

L'Honorable Sir JAMES ERIC DRUMMO::<ID, 
K . C. M. G., C. B. 

BIJLAGE II. 

PARTIE XIII. 

TRAVAIL. 

SECTION I. 

Organisation du travrnl. 

Attenclu que la S;iciete des Nations a pour 
but d'etablir la paix universelle, et qUjµne telle 
paix ne peut etre fondee que sur la base de 
la justice sociale; 

Attendu qu'il existe des conditions de travail 
lmpliquant pour un grand nombre de personnes 
i'injustice, la misere et Jes privations, ce qui 
engendre un tel mecontentement que la -paix 
et l'harmonie universelles sont mises en danger, 
et attendu qu'il est urgent d'ameliorer ces 
conditions: par exemple, en ce qui concerne 
la reglementation des heures de travail, la 
fixation d'une duree maxima de la journee et 
de· Ja semaine de travail, le recrutement -de la 
main-d'oouvre, la Jutte contre le chomage, la 
garantie d'un salaire assurant des conditions 
d'existence convenables, la protection des 
travailleurs contre les maladies generales ou 
professionnelles et Jes accidents resultant du 
travail, la protection des enfants, des adoJes• 
cents et des femmes, les pensions de vieillesse 
et d'invaliditt\, la defense des interets des tra
vailleurs occupes a l'etranger, !'affirmation du 
principe de la liberte syndicyle, !'organisation 
de l' enseignement professionnel et technique 
et autres mesures analogues; 

Attendu que la non-adoption par une nation 
quelconque d'un regime de travail reellement 
humain fai t obstacle aux efforts des au tres 
nations desireuses d'ameliorer le sort des tra
yailleurs clans leurs propres pays ; 

Les Rautes Parties Contractantes, mues par 
des sentiments de justice et d'humanite aussi 
bien que par le desir d'assurer une paix mon
diable durable, ont convenu ce qui suit: 

CHAPITRE PRE:UIER. 

Organi•ation. 

Art. 387. TI est fonde une organisation per
manente chargee de travailler a Ja realisation 
du progra=e expose clans le preambule. 

·Les Membres originaires de la Societe des 
Nations seront Membres. originaires de cette 
organisation, et, · desormais, la qualite de 
membre de la Societe des ations entrainera 
celle de membre de Jadite organisation. 

388. L'organisation permanente comprendra : 
1. Une Conference generale des representants 

des mem bres ; · 
2. Un bureau international du Travail sous 

la direction du Conseil d'administration prevu 
a !'article 393. 

389. La Conference generale des represen
' tants des Membres tiendra des sessions chaque 
I fois que besoin sera et, au moins, une fois 

par an. Elle sera composee de quatre represen
tants de chacun des Membres dont deux seront 
les D elegues du G.ouvernement et dont Jes 
deux autres representeront respectivement, 
d'une part, les employeurs, d'autre part, Jes 
travailleurs ressortissant a chacun des Mem
bres. 

Chaque D elegue pourra etre accompagne 
par des conseillers techniques dont le nombre 
pourra etre de deux au plus pour chacune des 
matieres distinctes inscrites a l'ordre du 
jour de la session. Quand des questions inte
ressant specialement des femmes doivent -venir 
en discussion a la Conference, une au moins 
parmi les personnes designees comme conseil 
lers techniques devra etre une femme. 

Les Membres s'engagent a designer les dele
gues et conseillers techniques non gouverne
mentaux d'accord avec les organisations pro
fessionnelles les plus representatives soit des 
employeurs, soit des travailleurs du pays 
considere, sous la reserve que de telles orga
nisa~io~s existent. 

Les conseillers techniques ne seront autorises 
a prendre la parole que sur la demande faite 
par le delegue auquel ils sont adjoints et avec 
l'autorisation speciale du President de la Con
ference; ils ne pourront prendre part aux 
votes . 

Un delegue pent, par une note ecrite adressee 
ati President, designer l'un de ses conseiller 
techniques comme son suppleant, et !edit 
suppleant, en cette qualite, pourra pendre 
part aux deliberations et aux votes . 

Les noms des delegues ~t de leurs conseillers 
techniques seront communiques au Bureau 
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international du Travail par le Gouvernement 
de chacun des Membres. 

Les pouvoirs des delegues et de leurs . con
seillers techniques seront soumis a la verifica
tion de la Confere!'lce, laquelle pourra, par 
une majorite des deux-tiers des suffrages 
exprimes par Jes delegues presents, refuser 
d'admettre tout delegue ou tout conseiller tech
nique qu'elle ne jugera pas avoir ete designe 
conformement aux termes du present article. 

390. Chaque delegue aura le droit de voter 
individuellement sur toutes Jes questions aux 
deliberations de la Conference. 

Dans le cas ou l'un des Membres n'aurait 
pas designe l'un des delegues non gouverne
mentaux auquel ii a droit, l'autre delegue non 
gouvernemental aura le droit de prendre part 
aux discussions de la Conference, mais n'aura 
pas le droit de voter. 

Au cas ou la Conference, en vertu des pouvoirs 
que Jui confere !'article 389, refuserait d'ad
mettre l'un des delegues d'un des Membres, 
Jes stipulations du present article seront 
appliquees comme si !edit delegue n'avait pas 
ete designe. 

391. Les sessions de la Conference se 
tiendront au siege de la Societe des Nations 
ou ' en tout autre lieu qui aura pu etre fixe 
par la Conference, dans une session a'nterieure, 
a la majorite des deux-tiers des suffrages 
exprimes par Jes delegues presents. 

392. Le Bureau international du Travail 
sera etabli au siege de la Societe des Nations 
et fera partie de l'ensem hie des institutions 
de la Societe. 

393. Le Bureau international du Travail 
sera place sous la direction d'un Conseil 
d'administration compose de vingt-quatre per
sonnes, lesquelles seront designees selon Jes 
dispositions suivantes: 

Le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail sera compose comme 
suit : 

Donze personnes representant Jes Gouver
nements; 

Six personnes elues par Jes delegues a la 
Conference representant Jes patrons ; 

Six persorines elues par Jes delegues a. la 
Conference representant Jes employes et 
ouvriers. 

Sur Jes · douze personnes representant Jes 
Gouvernements, huit seront nomll\OOS par Jes 
Membres dont !'importance industrielle est 
la plus considerable et quatre seront. nommees 
par Jes Membres designees a cet e:ff~t . par Jes 
delegues gouvernementaux a la Conference, 

exclusion faite des delegnes des huit Membres 
susmentionnes. 

Les contestations eventuelles sur la question 
de savoir quels sont Jes Membres ayant !'im
portance industrielle la plus considerable seront 
tranchees par le Conseil de la Societe des 
Nations. 

La duree du mandat des membres du Conseil 
d'administration sera de trois ans . La maniere 
de pourvoir aux sieges vacants et Jes autres 
questions de mtlme nature pourront titre 
reglees par le Conseil d'administration sous 
reserve de !'approbation de la Conference. 

Le .Conseil d'administration e!ira l'un de 
ses membres comme President et etablira son 
reglement. II se reunira aux epoques qu'il 
fixera lui-meme. Une session speciale devra 
titre tenue chaque fois que dix membres au 
moins du Conseil auront formule une demande 
ecrite a ce sujet. 

394. Un Directeur sera place a la ttlte du 
Bureau international du Travail ; ii sera 
designe par le Conseil d'administration de 
qui ii recevra ses instructions et vis-a-vis de 
qui sera responsable de la bonne marche du 
Bureau ainsi que de !'execution de toutes 
autres taches qui auront pu Jui etre confiees. 

Le Directeur ou son suppleant assisteront 
a toutes Jes seances du Conseil d'administration. 

395. Le personnel du Bureau international 
du Travail sera choisi par le directeur. Le 
choix fait devra porter, dans toute la mesure 
compatible avec le souci d'obtenir le meilleur 
rendement, sur des personnes de differentes 
nationalites. Un certain nombre de ces 
personnes devront titre des femmes. 

396. Les fonctions du Bureau international 
du Travail comprendront la centralisation 
et la distribution de toutes informations 
concernant la reglementation internationale 
de la condition des travailleurs et du regime 
du travail et, en particulier, l'etude des ques
tions qu'il est propose de soumettre aux 
discussions de la Conference en ·vue de la con
clusion des conventions internationales, ainsi 
que !'execution de toutes enquetes speciales 
prescrites par la Conference. 

II sera charge de preparer l'ordre du jour 
des sessions de la Conference. 

II s'acquittera, en . conformite des stipula
tions de la presente Partie du present Traite, 
des devoirs qui Jui incombent en ce qui concerne 
tons differends internationaux. 

II redigera et publiera en francais, en anglais , 
et dans telle autre langue que le Conseil d'ad
ministration jugera convenable, un bulletin 
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petiodique consacre a l'etude des questions 
concernant l'industrie et le travail et presentant 
un interet international. 

D'une maniere generale ii aura, en sus des 
fonctions iudiquees au present article, tous 
autres pouvoirs et fonctions que la Conference 
jugera a propos de Jui attribuer. 

397. Les ministeres des Membres qui 
s'occupent des questions ouvrieres pourront 
communiquer directement avec le Directeur 
par l'intermediaire du representant de leur 
Gouvernement au Conseil d'administration 
du Bureau international du Travail, ou, A 
defau t de ce representant, par l'interniediaire 
de tel autre fonctionnaire dument qualifie et 
designe a cet effet par le Gouvernement inte
resse. 

398. Le Bureau international du' Travail 
pourra demander le concours du Secretaire 
general de la Societe des Nations pour toutes 
questions a !'occasion desquelles ce concours 
pourra etre donne. 

399. Chacun des Membres payera les frais 
de voyage et de sejour de ses delegues et de 
leurs conseillers techniques ainsi que de ses 
representants prenant part aux sessions de 
la Conference et du Conseil d'admin.istration 
selon les cas . 

Tous autres frais du Bureau international 
du Travail, des sessions de la Conference ou 
de celles du Conseil d'admin.istration, seront 
rembourses au Directeur par le Secretaire 
general de la Societe des Nations sur le budget 
general de la Societe. 

Le Directeur sera responsable, vis-a-vis du 
Secretaire general .de la Societe des Nations, 
pour l' emploi de tous fonds a Jui verses, con
formement aux stipulations du present article. 

CHAPITRE II. 

FONCTIONNE!IIENT. 

400. Le Conseil d'administration etablira 
l'ordre du jour des sessions de la Conference 
apres avoir examine toutes propositions faites 
par le Gouvernement d'un des Membres ou 
par toute autre organisation visee a !'article 
389 au sujet des matieres a inscrire a cet ordre 
du jour. 

401. Le Directeur remplira Jes fonctions 
de Secretaire de la Conference, et devra faire 
parvenir l'ordre du jour de chaque session, 
quatre mois avant l'ouverture de cette session, 
a chacun des Mem bres, et, par l 'intermediaire 
de ceux-ci, aux delegues non gouvernementaux, 
lorsque ces dern.iers auront ete designes. 

402. Chacun des Gouvernements des Mem-

bres aura le droit de contester !'inscription, 
a l'ordre du jour de la session, de l'un ou 
plusieurs des sujets' prevus. Les motifs 
justifiant cette opposition devront etre exposes 
dans un memoire explicatif adresse au Directeur, 
lequel devra le commun.iquer aux Membres 
de !'Organisation permanente. 

Les sujets auxquels il aura ete fait opposition 
resteront neanmoins inclus a l'ordre du jour 
si la Conference en decide ainsi a la majorite 
des deux-tiers des suffrages exprimes par les 
delegues presents. 

Toute question au suj et de laquelle la Con• 
ference decide, a la meme majorite des deux
tiers, qu'elle doit etre. examinee (autrement 
que prevu dans l'alinea precedent), sera portee 
a l'ordre du jour de la session suivante. 

403. La. Conference formulera Jes regles 
de son fonctionnement ; elle elira son president ; 
elle pourra nommer des commissions chargees 
de presenter des rapports sur toutes questions 
qu' elle estimera devoir mettre a l'etude. 

La simple majorite des suffrages exprimes 
par les membres presents de la Conference 
decidera dans tous Jes cas ou une majorite 
plus forte n'est pas specialement prevue par 
d'autres articles de la presente Partie1 du 
present )'raite. · 

Aucun vote n'est acquis si le nombre des 
suffrages exprimes est inferieur a la moitie du 
nombre des delegues presents a la session. 

404. L!l. Conference pourra adjoindre aux 
Commissions qu'elle coootitue des conseillers 
t echniques qui auront voix consultatieve mais 
non deliberative. 

405. Si la Conference se prononce pour 
!'adoption de propositions relatives a un objet 
a l'ordre du jour, elle aura a determiner si ces 
propositions devront prendre la forme: a) d'une 
,,recommandation" a soumettre a l'examen 
des Membres, en vue de Jui faire porter effet 
sous forme de Joi nationale on autrement ; 
b) ou bien d'un projet de convention internatio
nale a ratifier par Jes Membres. 

Dana Jes deux cas, pour qu'un recomman
dation ou qu'un projet de convention soient 
adoptes au vote final par la Conference, une 
majorite des deux-tiers des voix de11 delegues 
presents est requise. 

En formant une recommandation ou un 
projet de convention d'une application genera.le, 
la Conference devra avoir egard aux pays 
dans lesquels le climat, le developpement 
incomplet de !'organisation industrielle ou 
d'autres circonstances particulieres rendent 
Jes conditions de l'industrie essentiellement 
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d.ifferentes, et elle aura a suggerer telles mod.i
Jications qu'elle considererait comme pouvant 
etre necessaires pour repondre aux conditions 
propres a ces pays. 

Un exemplaire de la recommandation ou 
du projet de convention sera signe par le 
President de la Conference et le Directeur et 
.sera depose entre Jes mains du Secretaire 
general de la Societe des Nations. Celui -ci 
-communiquera une copie certifiee conforme 
de la recommandation ou de projet de con
vention a chacun des Membres. 

Chacun des Membres s'engage a soumettre 
dans le delai d'un an a partir de la cloture de 
la session de la Conference (ou, si par suite de 
circonstances exceptionnelles, il est impossible 
de proceder dans un delai d'un an, des qu'il 
.sera possible, mais jamais plus de dix-huit 
mois apres la cloture de la session de la Con
ference), la recommandation ou le projet de 
convention a l'autorite ou aux autorites dans 
la competence desquelles rentre la matiere, 
en vue de la transformer en loi ou de prendre 
des mesures d'un autre ordre. 

S'il s'agit d'une recommandation, les :i.\iem
bres informeront le Secretaire general des 
mesures prises. 

S'il s'agit d'un projet de convention, le 
Membre qui aura obtenu le consentement de 
l'autorite ou des autorites competentes com
muniquera sa ratification formelle de la Con
vention au Secretaire general et prendra telles 
mesure·s qui seront neoessaires pour rendre 
effectives les dispositions de ladite convention . 

Si une recommandation n'est pas suivie d'un 
acte legislatif ou d'autres mesures de nature 
a. rendre effective cette recommandation ou 
bien si un projet de convention ne rencontre 
pas l'a.ssentiment de l'autorite ou des autorites 
dans la competence desquelles rentre la 
matiere, le Membre ne sera soumis a aucune 
a utre obligation. 

Daus le cas ou ii s'agit d'un Etat federatif 
dont le pouvoir d'adherer a une convention 
sur des objets concernant le travail est soumis 
a certaines limitations, le Gouvernement aura 
le droit de considerer un projet de convention 
auquel s'appliquent ces limitations comme 
une simple recommandation et Jes dispositions 
du present article en ce qui regarde les recom 
mandations s'appliqueront dans ce cas. 

L'article ci-dessus sera interprete en con
formite du principe suivant : 

En aucun cas ii ne sera demande a aucun 
des Membres, comme consequence de !'adoption 
par la Conference d'une recommandation ou 

d'un projet de convention, de climinuer la 
protection deja accordee par sa legislation aux 
travailleurs dont ii s'agit. 

406. Toute convention ainsi ratifiee sera 
enregistree par le Secretaire general de la 
Societe des Nations, mais ne liera que les 
Membres qui l'ont ratifiee. 

407. Tout projet qui, dans le scrutin (inal 
sur !'ensemble, ne recueillera pas la majorite 
des deux tiers des suffrages exprimes par les 
membres presents peut faire l'objet d'une 
convention particuli ere entre ceux des Membres 
de !' Organisation permanente qui en ont le 
desir. . 

Toute convention particuliere de cette nature 
devra etre communiquee par Jes Gouvernements 
interesses au Secretaire general de la Societe 
des Nations, lequel la £era enregistrer. 

408 . Chacun des iembres s'engage a 
presenter au Bureau -international du Travail 
un rapport annual sur les mesures prises par 
Jui pour mettre a execution les conventions 
auxquelles ii a adhere. Ces rapports seront 
rediges sous la forme indiquee par le Conseil 
d'administration et devront contenir les 
precisions demandees par ce dernier. Le 
Directeur presentera un resume de ces rapports 
a la plus prochaine session de la Conference. 

409. Toute reclamation adressee au Bureau 
international du Travail par une organisation 
professionnelle ouvri ere ou patronale et aux 
termes de laquelle l'un quelconque des Mem 
bres n'aurait pas assure d'une maniere satis
faisante !'execution d'une convention a laquelle 
ledit Membre a adhere, pourra etre transmise 
par le Conseil d'administration au Gouverne
ment mis en cause et ce Gouvernement pourra 
etre invite a faire sur la matiere telle declaration 
qu'il jugera convenable. 

410 . Si aucune declaration n 'est recue du 
Gouvernement mis en cause dans un delai 
raisonnable, ou si la declaration re9ue ne parait 
pas satisfaisante au Conseil d' administration, 
ce derni er aura le droit de rendre publique la 
reclamation re9ue et, le cas echeant, la reponse 
faite. 

411. Chacun des Membres pourra deposer 
une plainte au Bureau international du Travail 
contre un autre :i.\fembre qui, a son avis, n'assu
rerait pas d'une maniere satisfaisante !'execu
tion d'une convention que l'un et l'autre 
auraient ratifiee en vertu des articles precedents. 

Le Conseil d'administration pent, s'il le 
juge a propos, et avant de saisir une Com
mi,ssion d'enquete selon la procedure indiquee 
ci-apres, se mettre en rapports avec le Gouver-
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nement mis en cause de la maniere indiquee 
a !'article 409. 

Si le Conseil d'administration ne juge pas 
necessaire de communiquer la plainte au Gou
vernement mis en cause, ou, si cette communi
cation ayant ete faite, aucune reponse ayant 
satisfait le Conseil d'administration n'a ete 
re9ue dans un delai raisonnable, le Consei l 
pourra provoquer la formation d'une com
mission d'enquete qui aura mission d'etudier 
la question soulevee et de deposer un rapport 
a ce sujet. 

La meme procedure pourra etre engagee par 
le Conseil , soit d'office, soit sur la plainte d'un 
delegue a la Conference. 

Lorsqu'une question soulevee par !'applica
tion des articles 410 ou 411 viendra devant le 
Conseil d'administration, le Gouvernement 
mis en cause, s'il n'a pas deja un representant 
au sein du Conseil d'administration, aura le 
droit de designer un delegue pour prendre 
part aux deliberations du Conseil relatives a 
cette affaire. La date a laquelle ces discussions 
doivent avoir lieu sera notifiee en temps utile 
au Gouvernement mis en cause. 

412. La Commission d'enquete sera con
stituee de la maniere suivante : 

Chacun des Membres s'engage a designer, 
dans Jes six mois qui suivront la date de mise 
en vigueur du present Traite, trois personnes 
competentes en matieres industrielles, la 
premiere representant Jes patrons, la deuxieme 
representant Jes travailleurs et la troisi eme 
independante des uns et des autres. L'en
semble de ces personnes formera une liste sur 
laquelle seront choisis Jes membres de la 
Commission d'enquete. 

Le Conseil d'administration aura le droit 
de verifier Jes titres desdites personnes et de 
refuser, a la majorite des deux tiers des suffrages 
exprimes par Jes representants presents, la 
nomination de celles-dont Jes titres ne satisfe
raient pas aux prescriptions du present article. 

Sur la demande du Conseil d'administration, 
le Secreta.ire general de la Societe des Nations 
designera trois personnes respectivement 
choisies dans chacune des trois categories de 
la liste pour constituer la Commission d'enquete 
et designera, en outre, l'une de ces trois per
sonnes pour presider ladite Commission. 
Aucune des trois personnes ainsi designees ne 
pourra relever d'un des Membres directement 
interesses a la plainte. 

413. Dans le ca-s ou une plainte serait 
renvoyee, en vertu de !'article 411, devant qne 
Commission d'enquete, chacun des Membres, 

qu'il soit ou non di rectement interesse a la 
plainte, s'engage a mettre a. la disposit ion de 
la Commission toute information qui se trou
verait en sa possession relativement a l'objet 
de la plainte. 

414. La Commission d'enqu ete, apres un 
examen approfondi de la plainte, redigera un 
rapport clans lequel elle consigners des consta
tations sur tous Jes points de fait permettant 
de preciser la portee de la contestation, ainsi 
que Ies recommandations qu'elle. croira devoir 
formuler quant aux mesures a prendre pour 
donner satisfaction au Gouvernement plaig
nant et quant aux delais dans lesquels ces 
mesures devraient etre prises. 

Ce rapport indiquera egalement, le cas 
echeant, les sanctions d'ordre economique 
contre le G01ivernement mis en cause que la 
Commission jugerait convenables et dont 
!'application par Jes autres Gouvernements Jui 
para,itrait justifiee. 

415. Le Secretaire general de la Societe 
des Nations communiquera le rapport de la 
Commission d'enquete a chacun des Gouver
nements interesses dans le differend et en 
assurera la publication. 

Chacun des Gouvernements interesses devra 
signifier au Secretaire general de la Societe 
des Nations, dans le delai d'un mois, s'il accepte 
ou non Jes recommandations contenues dans 
le rapport de la Commission, et, au cas ou ii 
ne les accepte pas, s'il desire soumettre le 
differend a. la Cour permanente de · justice 
internationale de la Societe des Nations . 

416. Dans le cas ou l'un des Membres ne 
prendrait pas, relativement a. une recomman
dation ou a. un projet de Convention, Jes 
mesures prescrites a !'article 405, tout autre 
Membre aura le droit d'en referer a la Cour 
permanente de justice internationale. 

417. La decision de la Cour permanente 
de justice internationale concernant une 
plainte ou une question qui Jui aurait ete 
soumise conformement aux articles 415 ou 
416 ne sera pas susceptible d'appel. 

418. Les conclusions ou recommandations 
eventuelles de la Commission d'enquete pour
ront etre confirmees, amendees OU annulees 
par la Cour permanente dejusticeinternationale, 
laquelle devra, le cas echeant, indiquer les 
sanctions d'ordre economique, qu'elle croirait 
convenable de prendre a. l'encontre d'un 
Gouvernement en faute, et dont !'application 
par Jes autres Gouvernements Jui paraltrait 
justifiee. 

419. Si un :'.\1embre quelconque ne se con: 
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forme pas dans le delai prescrit aux recom
mandations eventuellement contenues soit 
dans le rapport de la Commission d'enquete, 
soit dans la decision de la Cour permanente 
de justice internationale, tout autre Membre 
pourra appliquer audit Membre les sanctions 
d'ordre economique que le rapport de la Com
mission ou la decision de la Cour auront decla
rees applicables en l'espece. 

420. Le Gouvernement en faute peut, a 
tout moment, informer le Conseil d'administra
tion qu'il a pris les mesures necessaires pour 

.se conformer soit aux recommandations de 
la Commission d'enquete, soit a celles contenues 
dans la decision de la Cour permanente de 
justice internationale, et peut demander au 
Conseil de bien vouloir faire constituer par le 
Secretaire general de la Societe des Nations 
une Commission d'enquete chargee de verifier 
ses dires. Dans ce cas les stipulations des 
articles 412, 413, 414, 415, 417 et 418 s'appli
queront, et si le rapport de la Commi_ssion 
d'enquete ou la decision de la Cour permanente 
de Justice internationale sont favorables au 
Gouvernement en faute, les autres Gouver
nements devront aussitot rapporter les mesures 
d'ordre economique qu'ils auront prises a 
l'encontre dudit Etat. 

CHAPITRE III. 

PRESCRIPTIONS GENERALES . 

421. Les Membres s'engagent a appliquer 
Les conventions auxquelles ils auront adhere, 
conformement aux stipulations de la presente 
Partie du present Traite, a celles de leurs 
colonies ou possessions et a ceux de leurs 
protectorats qui ne se gouvernent· pas pleine
ment eux-memes, cela sous les reserves sui
vantes: 

1°. Que la convention ne soit pas renrlue 
inapplicable par les conditions locales ; 

2°. Que les modifications, qui seraient_ 
neccssaires pour adapter la convention aux 
conditions locales, puissent etre introduites 
dans celle-ci .' 

Chacun · des Mem bres devra notifier au 
Bureau international · du travail la decision 
qu'il se propose de prendre en ce qui concerne 
chacune de ses colonies ou possessions ou 
chacun de ses protectorats ne se gouvernant 
pas pleinement eux-memes. 

422. Les amendements a la presente Partie 
du present Traite, qui seront adoptes par la 
Conference a la majorite des deux tiers des 
suffrages emis par les delegues presents, devien
dront executoires lorsqu'ils auront ete ratifies 

par les Etats dont Jes represen.tants forment 
le Conseil de la Societe des Nations et par les 
trois quarts des Membres. 

423. Toutes questions ou difficultes relati
ves a !'interpretation de la presente Partie du 
present Traite et des conventions ulterieurement 
conclues par les Membres, en vertu de ladite 
Partie, seront soumises a !'appreciation de •la 
Cour permanente, de Justice internationale. 

CHAPITRE IV. 

MESURES TRANSITOffiES. 

424 . La premiere session de la Conference 
aura lieu au mois d'oc"tobre 1919. Le lieu et 
l'ordre du jour de la session sont arretes dans 
!'Annexe ci-jointe. 

La convocation et !'organisation de cette 
premiere session seront assurees ' par le Gou
vernement desigue a cet effet dans l' Annexe 
susmentionnee. Le Gouvernement sera assiste, 
en ce qui concerne la preparation des documents, 
par une Commission internationale, dont les 
membres seront desigues a la meme annexe. 

Les frais de cette premiere session et de toute 
session ulterieure jusqu'au moment ou les 
,redits necessaires auront pu etre inscrits au 
,udget de la Societe des Nations, a !'exception 
les frais de deplacement des delegues et des 
conseillers techniques, seront repartis entre les 
Membres dans les proportions etablies pour 
le Bureau international de !'Union postale 
universelle. 

425. Jusqu'a ce que la Societe des Nations 
ait ete constituee toutes communications qui 
devraient etre adressees, en vertu des articles 
precedents, au Secretaire general de la Societe 
seront conservees par le Directeur du Bureau 
international du travail, lequel en donnera 
connaissance au Secretaire general. 

426. Jusqu'a la creation de la Cour per
manente de justice internationale, les differends 
qui doivent lui etre soumis en vertu de la 
presente Partie du present Traite seront deferes 
a un tribunal forme de trois personnes desig
nees par le Conseil de la Societe des Nations. 

I 
ANNEXE. 

PREMIERE SESSION DE LA CONFERENCE DU 

TRAVAIL, 1919. 

Le lieu de la Conference sera Washington. 
Le Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique 

sera prie de convoquer la Conference. 
Le Comite international d'organisation sera 

compose de sept . personnes designees respec
tivement par les Gouvernements des Etats
Unis, de la Grande Bretagne, de la France, 
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de l'Italie, du Japon, de la Belgique ·et de la 
Suisse. Le Co~ite pourra, s'il le juge neces
sa.ire, inviter d'autres Membres a se faire 
representer dans son sein. 

L'ordre du jou'r sera le suivant : 
1. Application du principe d~ la journee 

de 8 heures ou de la semaine de 48 heures. 
2. Questions relatives aux moyens de pre- j 

venir le chomage et de remedier a ses 
consequences. 

3. Emploi des femmes: I 
a) Avant ou apres l'accouchement (y 

compris Ja question de l'indemnite 
de maternite) ; 

b) Pendant la nuit; 
c) Dans Jes travaux insalubres . 

4. Emploi des enfants: 
a) Age a.'admission au travail; 
b) Travaux de nuit. 
c) Travaux insalubres. 

5. Ex~nsion et application des conventions 
internationales adoptees .a Berne en 1906 sur 
!'interdiction du travail de nuit des femmes 
employees dans l'industrie et !'interdiction 
de l'emploi .du phosphore blanc (jaune) dans 
l'industrie des allumettes. 

SECTION II. 

PRINCIPES GENERAUX. 

simplement comme une marchandise ou un 
article de commerce. 

2. Le droit d'association en vue de tous 
objets non contraires aux lois, aussi bien pour 
Jes salaries que pour les employeurs. 

3. Le payement aux travailleurs d'un 
salaire leur assurant un niveau de vie convena
ble tel qu'on le cromprend dans leur temps 
et dans leur pays. 

4. ·L'adoption de la journee de huit heures 
ou de la sema.ine de quarante-huit heures 
comme but a atteindre partout ou ii 'n'a pas 
encore ete obtenu. 

5. L'adoption d'un repos hebdomadaire 
de vingt-quatre heures au minimum, qui 
devra.it comprendre le dima..'lehe toutes lea 
fois que ce sera possible. 

6. La suppression du travail des enfants 
et !'obligation d'apporter au travail des jeunes 
gens des deux sexes Jes limitations necessaires 
pour leur permettre de continuer leur education 
et d'assurer leur developpement physique. 

7. Le principe du salaire egal, sans distinction 
de sexe, pour un travail de valeur egale. 

8. Les regles edictees dans chaque pays 
au sujet des conditions du travail devront 
assurer un traitement economique equitable 
a tous Jes travailleurs residant legalement 
dans le pays. 

427. Les Hautes Parties Contractantes, 9. Chaque Etat devra organiser un service 
reconnaissant que le bien-etre physique, moral. d'inspection, qui comprendra des femmes, 
et intellectuel des travailleurs salaries est afin d'assurer l'application des lois et regle
d'une importance essentielle au point de vue ments pour la protection des travailleurs. 
international, ont etabli pour parvenir a ce Sans proclamer que ces principes et ces 
but eleve, l'organisme permanent prevu a la methodes sont ou complets, ou definitifs, Jes 
Section I et. associe a celui de la Societe des Hautes Parties Contractantes sont d'avis 
Nations. i qu'ils sont propres a guider la politique de la 

Elles reconnaissent que Jes differences . de I Societe des Nations ; et que, s'ils sont adoptes 
climat, de moeurs et d'usages, d'opportunite par Jes communautes industrielles qui sont 
economique et de tradition industrielle rendent membres de la Societe des Nations, et s'ils 
difficile a atteindre, d'une maniere immediate, sont maintenus intacts dans la pratique par 
l'uniformite absolue dans les conditions du un corps approprie d'inspecteurs, ils repan
travail. Mais, persuadees qu'elles sont que dront des bienfaits permanents sur Jes salaries. 
le travail ne doit pas etre considere simplement du monde. 
comme un article de commerce, elles pensent 
qu'il y a des methodes et des principes pour 
la reglementation des conditions du travail 
que toutes Jes communautes industrielles 
devraient s'efforcer d'appliquer, autant que 
les circonstances speciales dans lesquelles 
elles pourra.ient se trouver, le permettraient. 

Parmi ces methodes et principes, Jes suivants 
paraissent aux Hautes Parties Contractantes 
etre d'une importance particuliere et urgente: 

1. Le principe dirigeant ci-dessus enonce 
que .le travail ne droit par etre considere 

THE COVENANT OF THE LEAGUE OF 
NATIONS. 

The High Contracting Parties, 
In order to promote international co-opera

tion and to achieve international peace and 
security 

by the acceptance of obligations not to 
resort to war, 

by the prescription of open, just and 
honourable relations between nations, 

by the firm establishment of the under-
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standings of international law as the 
actual rule of conduct among Govern
ments, and 

by the maintenance of justice and a 
scrupulous respect for all treaty obli
gations in the dealings of organised 
peoples with one another, 

Agree to this Covenant of the League of 
Nations . 

Art. 1. The original Members of the League 
of Nations shall be those of the Signatories 
which are named in the Annex to this Covenant 
and also such of those other States named in 
the Annex as shall accede without reservation 
to this Covenant. Such accession shall be 
effected by a Declaration deposited with the 
Secretariat within two months of the coming 
into force of the Covenant. Notice thereof 
shall be sent to all other Members of the League. 

Any fully self-governing State, Dominion 
or Colony not named in the Annex may become 
a Member of the League if its admission is 
agreed to by two-thirds of the Assembly, 
provided that it shall give effective guarantees 
of its sincere intention to observe its inter• 
national obligations, and shall accept such 
regulations as may be prescribed bij the League 
in regard to its military, naval and air forces 
and armaments. · 

Any Member of the League may, after two 
years' notice of its intention so to do, withdraw 
from the League, provided that all its inter• 
national obligations and all its obligations 
under this Cove.nant shall have been fulfilled 
at the time of its withdrawal. 

2. The action of the League under this 
Covenant shall be effected through the instru
mentality of an Assembly and of a Council, 
with a permanent Secretariat. 

3. The Assembly shall consist of Represen
tatives of the Members of the League. 

The Assembly shall meet at stated intervals 
and from t ime to time as occasion may require 
at the Seat of the League or at such other 
place as may be decided upon. 

The Assembly may deal at its meetings with 
any matter within the sphere of action of the 
League or affecting the peace of the world. 

At meetings of the Assembly each Member 
of the League shall have one vote, and may 
have not more than three Representatives. 

4. The Council shall. consist of Represen
tatives of the Principal Allied and Associated 
Powers, together with Representatives of four 
other Members of the League. These four 
Members of the League shall be selected by 

the Assembly from time to time in its discre
tion. Until the appointment of the Represen
tatives of the four Members of the League 
first selected by the Assembly, Representatives 
of Belgium, Brazil, Spain and Greece shall 
be members of the Council. 

With the approval of the majority of the 
Assembly, the· Council may name additional 
Members of the League whose Representatives 
shall always be mem hers of the Council ; the 
Council with like approval may increase the 
number of Members of the League to be selected 
by the Assembly for representation on the 
Council. 

The Council shall meet from time to t ime 
as occasion may require, and at least once a 
year, at the Seat of the League, or at such 
other place as ma.y be decided upon. 

The Council may deal at its meetings with 
any matter within the sphere of action of the 
League or affecting the peace of the world. 

Any Member of the League not represented 
on the Council shall be invited to send a Re
presentative to sit as a Member at any meeting 
of the Council during the consideration of matters 
specially affecting the interests of th~t Member 
of the League. 

At meetings of the Council, each Member 
of the League represented on the Council 
shall have one vote, and may have not more 
than one Representative. 

5 . Except where otherwise expressly provi- · 
ded in this Covenant or by the terms of the 
present Treaty, decisions at any meeting of 
the Assembly or of the Council shall require 
the agreement of all the Members of the League 
represented at the meeting. 

All matters of procedure at meetings of the 
Assembly or of the Council, including the 
appointment of Committees to investigate 
particular matters, shall be regulated by the 
Assembly of by the Council and may be decided 
by a majority of the Members of the League 
represented at the meeting. 

The first meeting of the Assembly and the 
first meeting of the Council shall be summoned 
by the President of the United States of 
America. 

6. The permanent Secretariat shall be 
established at the Seat of the League. The 
Secetariat shall comprise a Secretary General 
and such se"cretaries and staff as may be 
required. 

The first Secretary General shall be the 
person named in the Annex ; thereafter the 
Secretary General shall be appointed by the 
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Council with the approval of the majority of 
the Assembly. 

The secretaries and staff of the Secretariat 
shall be appointed by the Secretary General 
with the approval of the Council. 

The Secretary General shall act in that 
capacity at all meetings of the Assembly 
and of the Council. 

The expenses of the Secretariat shalJ be 
borne by the Members of the League in accor
dance with the apportionment of the expenses 
of the International Bureau of the Universal 
Postal Union. 

7. The Seat of the League is established 
at Geneva. 

The Council may at any time decide that 
the Seat of the League shall be established 
elsewhere. · 

All positions under or in connection with 
the League, including the Secretariat, shall 
be open equally to men and women. 

Representatives of the Members of the 
League and officials of the League when 
engaged on the business of the League shall 
enjoy diplomatic privileges and immunities. 

The buildings and other property occupied 
by the League or its officials or by Represen
tatives attending its meetings shall be in
violable. 

8. The Members of the League recognise 
that the maintenance of peace requires the 
reduction of national armaments to the lowest 
point consistent with national safety and the 
enforcement by common action of international 
obligations. 

The Council, taking account of the geogra
phical situation and circumstances of each 
State, shall formulate plans for such reduction 
for the consideration and action of the several 
Governments. 

Such plans shall be subject to reco.nsideration 
and revision at least every ten years. 

After these plans shall have been adopted 
by the several Governments, the limits of 
armaments therein fixed shall not be exceeded 
without the concurrence of the Council. 

The Mem hers of the League agree that the 
manufacture by private enterprise of munitions 
and implements of war is open to grave objec
tions. The Council shall advise how the evil 
effects attendant upon such manufacture can 
be prevented, due regard being had to the 
necessities of those Mem bres of the League 
which are not able to manufacture the munitions 
and implements of war necessary for their 
safety. 

The Members of the League undertake to 
interchange full and frank information as to 
the scale of their armaments, their military, 
naval and air programmes and the condition 
of such their industries as are adaptable to 
war-like purposes . 

9 . A permanent Commission shall be 
constituted to advise the Council on the execu
tion of the provisions of Articles 1 and 8 and 
on military, naval and air questions generally . 

10. The Members of the League undertake 
to respect and preserve as against external 
agression the territorial integrity and existing 
political independence of all Members of the 
League. In case of any such aggression or 
in case of any threat or danger of such aggres
sion the Council shall advise upon the means 
by which this obligation shall be fulfilled. 

11. Any war or threat of war, whether 
immediately affecting any of the Members of 
the League or not, is hereby declared a matter 
of concern to the whole League, and the League 
shall take an action that may be deemed wise 
and effectual to safeguard the peace of nations. 
In case any such emergency should arise the 
Secretary General shall on the request of any 
Member of the League forthwith summon a 
meeting of the Council. 

It is also declared to be the friendly right of 
each Member of the League to bring to the 
attention of the Assembly or of the Council 
any circumstance whatever affecting inter
national relations which threatens to disturb 
international peace or the good understanding 
between nations upon which peace depends. 

12. The Members of the League agree that 
if there should arise between them any dispute 
likely to lead to a rupture, they will submit 
the matter either to arbitration or to inquiry 
by the Council, and they agree in no case to 
resort to war until three months after the 
award by the arbitrators or the report by the 
Council. 

In any case under this Article the award of 
the arbitrators shaU be made within a reasonable 
time, and the report of the Council shall be 
made within six months after the submission 
of the dispute. 

13. The Members of the League agree that 
whenever any dispute shall arise between 
them which they recognise te be suitable for 
submission to arbitration and which cannot 
be satisfactorily settled by diplomacy, they 
will submit the whole subject-matter to arbi
tration. 

Disputes as to the interpretation of a treaty, 



241 6 !II A ART, 1920 

as to any question of international law, as to 
the existence of any fact which if established 
would constitute a breach of any international 
obligation, or as to the extent and nature of 
the reparation to be made for any such breach, 
are declared to be among those which are 
generally suitable for submissoin to arbitration. 

For the consideration of any such dispute 
the court of arbitration to which the case is 
referred shall be the Court agreed on by the 
parties to the dispute or stipulated in any 
convention existing between them. 

The Meinbers of the League agree that they 
will carry out in full good faith any award 
that may be rendered, and that they will not 
resort to war against a Member of the League 
which complies therewith. In the event of 
any failure to carry out such an award, the 
Council shall propose what steps should be 
taken to give effect thereto. 

14. The Council shall formulate and submit 
to the Members of the League for adoption 
plans for the establishment of a Permanent 
Court of International Justice. The Court 
shall be competent to hear and determine any 
dispute of an international character which 
the parties thereto submit to it. The Court 
may also give an advisory opinion upon any 
dispute or question referred to it by the Council 
or by the Assembly. 

15. If there should arise between Members 
of the League any dispute likely to lead to a 
rupture, which is not submitted to arbitration 
in accordance with Article 13, the Members 
of the League agree that they will submit the 
matter to the Council. Any party to the 
dispute may effect such submission by giving 
notice of the existence of the dispute to the 
Secretary General, who will make all necessary 
arrangements for a full investigation and 
consideration thereof. 

For this purpose the parties to the dispute 
will communicate to the Secretary General, 
as promptly as possible, statements of their 
case with all the relevant facts and papers, and 
the Council may forthwith direct the publi
cation thereof. 

The Council shall endeavour to effect a 
settlement of the dispute, and jf such efforts 
are successful, a statement shall be made 
public giving su<!h facts and explanations 
regarding the dispute and the terms of settle
ment thereof as the Council may deem appro-
priate. ·, -

If the dispute is not thus settled, the Council I 
either unanimously or by a majority vote shall I 

1920. 

make and publish a report containing a state
ment of the facts of the dispute and the recom
mendations which are deemed just and proper 
in regard thereto. 

Any Members of the League represented 
on the Council may make public a statement 
of the facts of the dispute and of its conclusions 
regarding the same. 

If a report by the Council is unanimously 
agreed to by the Members thereof other than 
the Representatives of one or more of the 
pa1·ties to the dispute, the Members of the 
League agree that they will not go to war with 
any party to the dispute which complies with 
the recommendations of the report. 

If, the Council fails to reach a report which 
is unanimously agreed to by the Members 
thereof, other than the Representatives of 
one or more of the parties to the dispute, the 
Members of the League reserve to themselves 
the right to take such action as they shall 
consider necessary for the maintenance of 
right and justice. 

If the dispute between the parties is claimed 
by one of them, and is found by the Concil, to 
arise out of a matter which by international 
law is solely ·within the domestic jurisdiction 
of that party, the Council shall so report, 
and shall make no recommendation as to its 
settlement. 

The Councq may in any case under this 
Article refer the dispute to the Assembly. 
The dispute shall be so referred at the request 
of either party to the dispute, provided that 
such request be made within fourteen days after 
the su,bmission of the dispute to the Council. 

In any case referred to the Assembly, all the 
provir,.ions of this Article and of Article 12 
relating to the action and powers of the Coun
cil shall apply to the action and powers of the 
Assembly, provided that a report made by 
the Assembly, if concurred in by the Represen
tatives of those Members of the League repre
sented on the Council and of a majority of 
the other Members of the League, exclusive 
in each case of the Representatives of the 
parti/s to the dispute, shall have the same 
force as a report by the Council concurred in 
by all the members thereof other than the 
Representatives of one or more of the parties 
to the dispute. 

16. Should any Member of the League 
resort to war in disregard of its covenants under 
Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be 
deemed to have committed an act of war 
against all other Members of the League, 

16 
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which hereby undertake immediately to 
subject it to the severance of all trade or 
financial relations, the prohibition -of all inter
course between their nationals and the natio
nals of the covenant-breaking · State, and the 
prevention • of all financial, commercial or 
personal intercourse between the nationals 
of the covenant-breaking State and the nationals 
of any other State, whether a Member of the 
League or not. 

It shall be the duty of the Council in such 
case to recommend to the several Governments 
concerned what effective military, naval or 
air force the Mem hers of the League shall 
severally contribute to the armed forces to be 
used to protect the covenants of the League_ 

The Members of the League agree, further, 
that they will mutually support one another 
in the financial and economic measures which 
are taken under this article, in order to minimise 
the loss and inconvenience resulting from the 
above measures, and that they will mutually 
support one another . in resisting any special 
measures aimed at one of their number by the 
covenant-breaking State, and that they will 
take the necessary steps to afford passage 
through their territory to the forces of any 
of the Members of the League which are 
co-operating to protect the covenants of the 
League. 

Any Member of the League which has viola,ted 
any covenant of the League may be declared 
to be no longer a Member of the League by a 
vote of the Council concurred in by the Repre
sentatives of all the other Mem hers of the 
League represented thereon. 

17. In the event of a dispute between a 
Member of the League and a State whi,ch is 
not a Member of the League, or between States 
not Members of the League, the State or 
States not Members of the League shall be 
invited to accept the obligations of membership 
in the League for the purposes of such dispute, 
upon such conditions as the Council may deem 
just. If such invitation in accepted, the 
provisions of Articles 12 to 16 inclusive shall 
be applied with such modifications as may 
be deemed necessary by the Council. 

Upon such invitation being given the Council 
shall immediately institute_ an inquiry into the 
circumstances of the dispute and recommend 
such action as may seem best and most effectual 
in the circumstances. 

If a State so invited shall · refuse to accept 
the obligations of membership in the League 
for the purposes of such dispute, and shall 

resort to war against a ~fem her of the League, 
the provisions of Article 16 shall be applicable 
as against the State taking such action. 

If both parties to the dispute when so invited 
refuse to accept the obligations of membership 
in the League for the purposes of such dispute, 
the Council may take such measures and make 
such recommendations as will prevent hostilities 
and will result in the settlement of_ the dispute-

18. Every treaty or international engage
ment entered into hereafte,r by any Member 
of the League shall be forthwith registered 
with the Secretariat and shall as soon as possible 
be published by it. No such treaty or inter
national ei;igagement shall be binding untill so 
registered. 

19. The Assembly may from time to time 
advise the reconsideration by Members of the 
League of treaties which have become inappli
cable and the consideration of international 
conditoins whose continuance might endanger 
the peace of the world. 

20. The Members of the League severally 
agree that this Covenant is accepted as abro
gating all obligations or understandings inter 
se which are inconsistent with the terms thereof, 
and solemnly undertake that they will not 
hereafter enter into any engagements incon
sistent with the terms thereof. 

In case any Member of the League shall, 
before becoming a Mem her of the League, 
have undertaken any obligation inconsistent 
with the terms of this Cove1 ll nt, it shall be 
the duty of such member to . ,,ke immediate 
steps to procure its release f,vm such obli
gations . 

21. Nothing in this Covenant shall be 
deemed to affect the validity of international 

·engagements, such as treaties of arbitration 
or regional understandings like the Monroe 
doctrine, for securing the maintenance of peace-

22. To those colonies and territories which 
as a consequence of the late war have ceased 
to be under the sovereignty of the States 
which formerly governed them and which are 
inhabited by peoples not yet able to stand by 
themselves under the strenuous conditions 
of the modern world, there should be applied 
the principle that the well-being and develop
ment of such peoples form a sacred trust of 
civilisation and that securities for the perfor
mance of this trust should be embodied in this 
Covenant_ 

The best method of giving practical effect 
to this principle is that the tutelage of such 
peoples should be entrusted to advanced 
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nations who by reason of their resources, thei£ A permanent Commission shall be constituted 
experience or their geographical position can to receive and examine the annual reports of 
best undertake this responsibility, and who the llfandatories and to advise the Council on 
are willing to accept it, and that this tutelage all m atters relating to the observance of the 
should be exercised by them as Mandatories mandates. 
on behalf of the League. 23. Subject to and in accordance with the 

The character of the mandate must differ provisions of international conventions existing 
according to the stage of the development of or hereafter to be agreed upon, the Members 
the people, the geographical situation of the of the League : 
territory, its economic conditions and other (a) will endeavour to secure and maintain 
similar circumstances. fair and humane conditions of labour 

Certain communities form erly belonging to for men, women, and children, both in 
the Turkish Empire have reached a stage of their own countries and in all countries 
development where their existence as indepen- to which their commercial and industrial 
dent nations can be provisionally recogrused ·relations extend, and for that purpose 
subject to the rendering of administrative will establish and maintajn the necessary 1 

advise and assistance by a Mandatory until international organisa,tions; 
such time as they are able to stand alone. (b) undertake to secure just treatment of 
The wishes of these communities must be a the native inhabitants of territories 
principal consideration in te selection of the 
Mandatory . . 

Other peoples, especially those of Central 
Africa, are at such a stage that the Mandatory 
must be responsible for the ad.ministration 
of the territory under conclitions which will 
guarantee freedom of conscience and religion, 
subject only to the maintenance of public 
order and morals, the prohibition of abuses 
such as the slave trade, the arms traffic and 
the liquor traffic, and the prevention of the 
establishment of fortifications or military and 
naval bases and of military training of the 
natives for other than police purposes and 
the defence of territory, and will also secure 
eq~al opportunities for the trade and commerce 
of other Members of the League. 

There ·are territories, such as South-West 
Africa and certain of the South Pacific Islands, 
which, owing to the sparseness of their popu
lation, or their small size, or their remoteness 
from the centres of civilisation, of their geograph 
ical contiguity to the territory of the Mandatory, 
and othe:c circumstances, can be best adminis
tered under the laws of the Mandatory as 
integral porlions of its territory, subject to 
the safeguards above mentioned in the interests 
of the indigenous population. 

In every case of mandate, the Mandatory 
shall render to the Council an annual report 
in reference to the territory committed ·to 
its charge. 

The degree of 11,uthority, control, or ad.minis
tration to be exercised by the Mandatory shall, 
if not previously agreed upon by the Members 
of the League, be explicitly defined in each 
case by the Council. 

under their control ; 
(c) will entrust the League with the general 

supervision over the execution of agree
ments with regard to the traffic in 
women and children, and the traffic in 
opium and other dangerous drugs ; 

(d) will entrust the League with the general 
supervision of the trade in arms and 
ammunition with the countries in which 
the control of this traffic is necessary 
in the common interest ; 

(e) will make provision to secure and main
tain freedom of communications and of 
transit and equitable treatment for the 
commerce of all Members of the League . 
In this connection, the special necessities 
of the regions devastated during the war 
of 1914-1918 shall be borne in mind ; 

(/) will endeavour to take steps in matters 
of international concern for the preven
tion and control of clisease. 

24. There shall be placed under the clirec
tion of the League all international bureaux 
already established by general treaties jf the 
parties to such treatie,s consent. . All such 
international bureaux and all commissions 
for thf' regulation of matters of international 
interest hereafter constituted shall be placed 
under the direction of the League. 

In all matters of international interest which 
are regulated by general conventions but 
which are not placed under the control of 
international bureaux or commissions, the 
Secretariat of the League shall, subject to 
the consent of the Council and if desired by 
the parties, collect and distribute all relevant 
information and shall render any other assis-

16~ 



1920 6 M AAR T. 244 

tance which may be necessary or diser able. 
The Council may include as part of the 

expenses of the Secretariat the expenses of 
any bureau or commission which is placed 
unter the direction of the League. 

25. The Members of the League agree to 
encourage and promote the establishment 
and co-operation of duly authorised voluntary 
national Red Cross organisations having as 
purposes the improvement of health, the 
prevention of disease and the mitigation of 
suffering throughout the world. 

26. Am endments to this Covenant will 
take effect when ratified by the Members of 
the League whose Representatives compose 

1 
the Council and by a majority of the Members 
of the League whose Representatives compose 
the Assembly. 

No such amendment sha,11 bind any Member 
of the League which signifies its dissent there
from, but in that case it shall cease to be a 
Member of the League. 

Ai~NEX. 

I. ORIGINAL MEMBERS OF THE LEAGUE OF 
NATIONS SIGNATORIES OF THE TREATY OF PEACE. 

United, States of America. New Zealand. 
Bel,gium. India. 
Bolivia . China. 
Brazil. 
British Empire. 

Canada. 
Australia. 
South Afriw. 

Haiti. 
Hetl,jaz. 
Honduras. 
Italy. 
J apan. 

Liberia. 
Niwrcigua. 
Panama. 

Cuba. 
Ecuador. 
France. 
Greece . 
Guatemala. 
Peru. 
Poland. 
Portugal. 
Roumania. 
Serb-Croat-Slovene 

State. 
Siam. 
Czecho-Slovakia. 
Uruguay. 

STATES INVITED TO AC"CEDE TO THE COVENANT 

Argentine Republic. 
Chili. 
Colombia . 
Denmark. 
Netherlands. 
Norway. 
Paraguay. 

Persia. 
Salvador. 
Spain. 
Sweden. 
Switzerland. 
Venezuela. 

II. FIRST SECRETARY. GE ERAL OF THE 
LEAGUE OF NATIONS. 

The Honourable Sir JAMES ERIC DRU~IMOND, 
K. C. M. G., C. B. 

PART XIII. 

LABOUR. 

SECTION, I. 
Organi-sation of Labour. 

Whereas the League of Nations has for its 
object the establishment of universal peace 
and such a peace can be established only if 
is based upon social justice ; 

And whereas conditions of labour exist 
involving such injustice, hardship and privation 
to large numbers of people as to produce unrest 
so great that the peace and harmony of the 
world are imperilled; and an improvement of 
those conditions is urgently required: as , 
for example, by the regulation of the hours 
of work, including the establishment of a maxi
mum working day and week, the regulation 
of the labour supply, the prevention of unem 
ployment, the provision of an ap.equate living 
wage, the protection of the worker against 
sickness, disease and injury arising out of his 
employment, the protection of children, young 
persons and women, provision for old age and 
injury, protection of the interests of workers 
when employed in countries other than their 
own, recognition of the principle of freedom 
of association, the organisation of vocational 
and technical education and other measures ; 

Whereas also the failure of any nation to 
adopt humane conditions of labour is an 
obstacle in t he way of other nations which 
desire to improve the conditions in their own 
countries: , 

The High Contracting Parties, moved by 
sentiments of justice and humanity as well as 
by the· 'desire to secure the permanent peace 
of the world, agree to the following : 

CHAPTER I. 

ORGANISATION. 

Art. 387. A permanent organisation is 
hereby established for the promqtion of the 
objects set forth in the Preamble. 

The original Members cif the League of 
Nations shall be the original Members of this 
organisation, and hereafter membership of 
the League of Nations shall carry with it mem
bership of the said organisation. 

388. The permanent organisation shall 
consist of: 

(1.) a General Conference of Representa
tives of the Membres and, 

(2.) an International Labour Office control
led by the Governing Body described in 
Article 393. 
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389. The meetings of the General Con- be held at the ' seat of the Lea-gue of Nations, 
ference of Representatives of the Members or at such other place as may be decided by 
shall be held from time to time· as occasion t)le Conference at a previous meeting by two
may require, _and at least once in every year. thirds of the votes cast by the Delegates present. 
It shall be composed of four Representatives 392. The International Labour Office shall 
of each of the Members, of whom two shall be established at the seat of. the League of 
be _Government Delegates and the two others Nations as part of the organisation of the 
shall be Delegates representing respectively League. 
the employers and the workpeople of each of 393. The International Labour Office shall 
the Members. be under the control of a Governing Body 

Each Delegate may be accompanied by consisting of twenty-four persons, appointed 
advisers, who shall not exceed two in number in accordance with the following provisions: 
for each item on the agenda of the meeting. The Governing Body of the International 
When questions specially affecting women Labour Office shall be constituted as follows: -
are to be considered by the Conference, one Twelve persons representing the Govern
at least of the advisers should be a woman. ments; 

The Members undertake to nominate non- Six persons elected by the Delegates to the 
Government Delegates and advisers chosen Conference representing the employers; 
in agreement with the industrial organisations, Six persons elected by the Delegates to the 
if such organisations exist, which are most Conference representing the workers. 
representative of employers or workpeople, OJ the twelve persons representing the 
as the case may be, in their respective countries. Governments eight shall be nominated by 

Advisers shall not speak except on a request the Members which are of the chief industrial 
made by the Delegate whom they accompany importance, and four shall be nominated by 
and by the special authorization of the Presi- the Members selected for th~ purpose by the 
dent of the Conference, and may not vote. Government Delegates to the Conference, 

A Delegate may by notice in writing excluding the Delegates of the eight Members 
addressed to th'e President appoint one of his l mentioned above. · 
advisers to act os his deputy, and the adviser, Any question as to which are the Members 
while so acting, shall be allowed to speak of the chief industrial importance shall be 
and vote. decided by the Council of the League of Nations. 

The names of the Delegates and their advisers I The period of office of the Mem be-rs of the 
will be communicated to the International I Governing Body will be three years. Th·e 
Labour Office by the Government of each of method of filling vacancies -and other similar 
the Members. questions may be determined by the Governing 

The credentials of Delegates and their ad- Body subject to the approval of the Conference. 
visers shall be subject to scrutiny by the Con- The Governing Body shall, from time to 
ference, which may, by twothirds of the votes time, elect one of its members to act as its 
cast by the Delegates present, refuse to admit Chairman, shall regulate its own procedure 
any Delegate or adviser whom it deenis not to and shall fix its own times of meeting. A 
have been nominated in accordance with this special meeting shall be held if a written 
Article. request to that effect is made by at least ten 

390. Every Delegate shall be entitled to I members of the Governing Body. 
'vote individually on all matters which are 

1 

394. There shall be a Director of the Inter
taken into consideration by the Conference. national Labour Office, who shall be appointed 

If one of the Members fails to nominate ont by the Governing Body, and, subject to the 
of the non-Government Delegates whom it instructions of the Governing Body, shall be 
is entitled to nominate, the other non-Govern- responsible for the efficient conduct of the 
ment Delegate shall be allowed to sit and International Labour Office and for such other 
speak at the Conference, but not to vote. duties as may be assigned to him. 

If in accordance with Article 389 the Con- The Dreictor or his deputy shall attend all 
ference refuses admission to a Delegate of meetings of the Governing Body. 
one of the Members, the provisions of the 395. The staff of the International Labour 
present _Article shall apply as if that Delegate Office shall be appointed by the Director, who 
had not been nominated. sha-ll, so far as is possible with due regard to 

391. The meetings of the Conference hall the efficiency of the work of the Office, select 
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persons of different nationalities. A certain 
num her of these persons shall be women. 

396. The functions of the International 
Labour Office shall include the collection and 
distribution of information on all subjects 
relating to the international adjustment of 
conditions of industrial life and labour, and 
particularly the examination of subjects which 
it is proposed to bring before the Conference 
with a view to the conclusion of international 
conventions, and the conduct of such special 
investigations as may be ordered by the Con
ference. 

It will prepare the agenda for the meetings 
of the Conference. 

It will carry out the duties required of it by 
the provisions of this Part of the present 
Treaty in connection with international dis
putes . 

It will edit and publish in French and English, 
and in such other languages as the Governing 
Body may think desirable, a perioclical paper 
dealing with problems of industry and employ
ment of international interest. 

Generally, in addition to the unctions set 
out in this Article, it shall have such other 
powers and duties as may be assigned to it 
by ·the Conference. 

397. The Govei:nment Departments of any 
of the Members which deal with questions of 
industry and employment may communicate 
directly with the Director through the Repre
sentative of their Government on the Governing 
Body of the International Labour Office, of 
failing any such Representative, through such 
other qualified official as the Government may 
nominate for the purpose. 

398 . The International Labour Office shall 
be entitled to the assistance of the Secretary
General of the League of Nations in any matter 
in which it can be given. 

399. Each of the Members will pay the 
travelling and ~ubsistence expenses of its 
Delegates and their advisers and of its Repre
sentatives attending the meetings of the Con
ference of Governing Body, as the case may be. 

All the other expenses of the International 
Labour Office and of the meetings of the 
Conference or Governing Body shall be paid 
to the Director by the Secretary-General of 
the League of Nations out of the general funds 
of the League. 

The Director shall be responsible to the 
Secretary-General of the League for the proper 
expenditure of all moneys paid to him in 
pursuance of this Article. 

CHAPTER II. 

PROCEDURE, 

400. The agenda for all meetings of the 
Conference will be settled by the Governing 
Body, who shall consider any suggestion as 
to the agenda that may be made by the Go
vernment of any of the Members or by any 
representative organisation recognised for the 
purpose of Article 389. 

401. The Director shall act as the Secretary 
of the Conference, and shall transmit the agenda 
so as to reach the Members four months before 
the meeting of the Conference, and, through 
them, the non-Government Delegates when 
appointed. 

402. Any of the Governments of the 
Members may formally object to the inclusion 
of any item or items in the agenda. The 
grounds for such objection shall be set forth 
in a reasoned statement addressed to the 
Director, who shall circulate it to all the 
Members of the Permanent Organisation . 

Items to which such objection has been 
made shall not, however, be excluded from 
the agenda, if at the Conference a majority 
of two-thirds of the votes cast by the Delegates 
present is in favour of considering them. 

Ii the Conference decides ( otherwise than 
under the preceding paragraph) by two-thirds 
of the votes cast by the Delegates present that 
any subject shall be considered by the Con
ference, that subject shall be included in the 
agenda for the following meeting. 

403. The Conference shall regulate its own 
procedure, shall elect its own President, and 
may appoint committees to consider and report 
on any matter. 

Except as otherwise expressly provided in 
this Part of' the present Treaty, all matters 
shall be decided by a simple majority of the 
votes cast by the Delegates present. 

The voting 'is void unless the total number 
of votes cast is equal to half the number of the 
Delegates attending the Conference. 

404. The Conference may add to · any 
co=ittees which it appoints technical experts, 
who shall be assessors without power to vote. 

405. When the Conference has decided on 
the adoption of proposals with regard to an 
item in the agenda, it will rest with the Con
ference to determine whether these proposals 
should take the form : (a) of a recommendation 
to be submitted to the Mem hers for conside
ration with a neuw to effect being given to 
it by national legislation or otherwise, or (b) 
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of a draft international convention for ratifi
cation by the Members. 

In either case a majority of two-thirds of 
the votes cast by the Delegates present shall 
be necessa,ry on the final vote for the adoption 
of the recommendation or draft convention, 
as the case may be, by the Conference. 

In framing any recommendation or draft 
convention of general aplication the Conference 
shall have due regard to those countries in 
which climatic conditions, the imperfect 
development of industrial qrganisation or 
other special circumstances make the industrial 
conditions substantially different and shall 
suggest the modifications, if any, which it 
considers may be required to meet the case of 
such countries. 

A copy of the recommendation or draft 
convention shall be authenticated by the 
signature of the President of the Conference 
and of the Director and shall be deposited 
with the Secretary-General of the League of 
Nations. The Secretary-General will com
municate a certified copy of the recommen
dation or d1·aft convention to each of the 
Members. 

Each of the Members undertakes that it will, 
within the period of one year at most from 
the closing of the session of the Conference, 
or if it is impossible owing to exceptional 
circumstances to do so within the period of 
one year, then at the earliest practicable 
moment and in no case later than eighteen 
months from the closing of the session of the 
Conference, bring the recommendation or 
draft convention before the authority or 
authorities within whose competence the 
matter lies, for the enactment of legislation 
or other action. 

In the ·case of a recommendation, the Mem
bers will inform the Secretary-General of the 
action taken. 

In the case of a draft convention, the Member 
will, if it obtains the consent of the authority 
or authorities within whose competence the 
matter lies, communicate the formal ratification 
of the convention to the Secretary-General and 
will take such action as may be necessary to 
make effective the provi_sions of such convention. 

If on a recommendation no legislative or 
other action is taken to make a recommendation 
effective, or if the draft convention fails to 
obtain the consent of the authority or authori
ties within whose competence the matter 
lies, no further obligation shall rest upon the 
Member. 

In the case of a federal State the power of 
which to enter into conventions on labour 
matters is subject to limitations, it shall be 
in the discretion of that Government to treat 
a <fraft convention to which such limitations 
apply as a recommendation only, · and the 
provisions of this Article with respect to recom
mendations shall apply in such case. 

The above Article shall be inte-1·preted in 
accordance with the following principle: 

In no case shall any Member be asked or 
required, as a result of the adoption of any 
recommendation or draft convention by the 
Conference, to lessen the protection ·afforded 
by its existing legislation to the workers con
cerned. 

406. Any convention so ratified shall be 
registered by the Secretary-General of the 
League of Nations, but shall only be binding 
upon the Members which_ ratify it. 

407. If any convention coming before the 
Conference for final consideration fails to 
secure the support of two-thirds o~ the votes 
cast by the Delegates present, it shall never
theless be within the right of any of the Mem
bers of the Permanent Organisation to agree . 
to such convention among themselves. 

Any convention so agreed to shall be com
municated by the Governments concerned to 
the Secretary-General of the League of Nations, 
who shall register it. 

408. Each of the :;,\fem bers agrees to make 
an annual report to the International Labour 
Office on the measures which it has taken to 
give effect to the provisions of conventions to 
which it is a party. These reports shall be 
made in such form and shall contain such 
particulars as the Governing Body may request. 
The Director shall lay a summary of these 
reports belore the next meeting of the Cori
ference. 

409. In the event of any representation 
being made to the International Labour Office 
by an industrial association of employers or 
of workers that any of the Members has failed 
to secure in any respect the effective observance 
within its jurisdiction of any convention to 
which it is a party, the Governing Body may 
communicate this representation to the Go
vernment against which it is made and may 
invite that Government to make suoh state
ment on the subject as it may think fit. 

410. If no statement is received within a 
rea onable time from the Government in 
question, or if the statement when received 
is not deemed to be satisfactory by the Gover-
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rung Body, the latter shall have the right to qualifications do not in its opm10n comply 
publish the respresenta,tion and the statement, with the requirements of the present article. 
if any, made in reply to it. Upon the application of the Goverrung Body, 

411. Any of the Members shall have the the Secretary-General of the League of Nations 
right to file a complaint with the International shall nominate three persons, one from each 
Labour Office if it is not satisfied tha~ any section of this panel, to constitute the Com
other Member is securing the effective obser- 1 mission of Enquiry, and shall designate one 
vance of any convention which both have of them as the President of the Commission. 
ratified in accordance with the foregoing None of these three persons shall be a person 
articles. nominated to the panel by any Member directly 

The Governing Bo::ly may, if it thinks fit, concerned in the complaint. 
before referring such a complaint to a Com- 413. The Members agree that, in the event 
mission of Enquiry, as hereinafter provided I of the reference of a complaint to a Commission 
for, communicate with the Go,·ernment in of Enquiry under Article 411, they will each, 
question in the manner desc1·ibed in Article 409. whether directly concerned in the complaint 

If the Governing Body does not thinkt it or not, place at the disposal of the Commission 
necessary to communicate the complaint to I all the information in their possession which 
the Government in question, or if, when they bears upon the subjectmatter of the corn
have made such communication, no statement plaint. 
in reply has been received within a rea onable 414. When the Commission of Enquiry has 
time which the GoY~rning Body con iders to fully considered the complaint, it shall prepare 
be satisfactory, the Governing Body may a report embodying its findings on all questions 
apply for the appointment of a Commission of of fact relevant to determining the issue 
Enquiry to consider the complaint and to between the parties and contairung such 
report thereon. recommendations as it may think proper as 

The Governing Body may adopt the same to the steps which should be taken to meet the 
procedure either of its own motion or on complaint and the time within which they 
receipt of a complaint from a Delegate to the should be taken. 
Conference. It shall also indicate in this report the 

When any matter arising out of Articles 410 measures, if any, of an economic character 
or 411 is being considered by the Governing against a defaulting Government which it 
Body, the Government in question shall, if considers to be appropriate, and which it 
not already represented thereon, be entitled considers other Governments would be justified 
to send a representative to take part in the in adopting. 
proceedings of the Governing Body while the 415. The Secretary-General of the League 
matter is under consideration. Adequate of Nations shall communicate the report of 
notice of . the date on which the matter will the Corn.mission of Enquiry to each of the 
be considered shall be given to the Government Governments concerned in the complaint, and 
in question. shall cause it to be published. 

412. The Commission of Enquiry shall be Each of these Governments shall ,vithin one 
constituted in accordance with the following month inform the ecretary-General of the 
provisions: League of Nations whether or not it accepts 

Each of the Members agrees to nominate the recommenqations contained in the report 
within six months of · the date on which the of the Commission; and if not, whether it 
present Treaty comes into force three persons proposes to refer the complaint to the Per
of industrial experience, of whom one shall be manent Court of International Justice of the 
a representative of employers, one a represen- League of Nations. 
tative of workers, and one a person of indepen- 416. In the event of any Member .failing 
dent standing, who shall together form a paned to take the action required by Article 405, 
from which the Members of the Commission with regard to a recommendation or dra~ 
of Enquiry shall be drawn. Convention, a,ny other Member shall be entitled 

The qualifications of the persons so nominated to refer the matter to the Permanent Court 
shall be snbject to scrutiny by the Goverrung of International Justice. 
Body, which may by two-thirds of the votes 417. The decision of the Permanent Court 
cast by the representatives present refnse to of International Justice in regard to a complaint 
accept the nomination of any person whose or matter which has been referred to it in 
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pursuance of Article 415 or Article 416 shall 
be final. 

418. The Permanent Court of International 
Justice may affirm, vary or reverse any of the 
findings or recommendations of the Commission 
of Enquiry, if any, and shall in its decision 
indicate the measures, if any, of an economic 
character which it considers to be appropriate, 
and which other Governments would be 
justified in adopting against a defaulting 
Government . 

419. In the event of any Member failing 
to carry out within the time specified the 
recommendations, if any, contained in the 
report of the Commission of Enquiry, or in the 
decision of the Permanent Court of Inter
national Justice, as the case may be, any other 
Member may take against that Member the 
measures of an economic character indicated 
in the report of the Commission of in the 
decision of the Court as appropriate to the case. 

420. The defaulting Government may at 
any time inform the Governing Body that it 
has taken the steps necessary to comply with 
the reco=endations of the Commission of 
Enquiry or with those in the decision of the 
Permanent Court of International Justice, 
as the case may be, and may request it to 
apply to the Secretary-General of the Leagu 
to constitute a Co=ission of Enquiry to verify 
its contention. In this case the provisions of 
Articles 412, 413, 414, 415, 417 and 418 shall 
apply, and if the report of the Commission of 
Enquiry or the decision of the Permanent 
Court of International Justice is in favour of 
the defaulting Government, the other Govern
ments shall forthwith discontinue the measures 
of an economic character that they have taken 
against the defaulting Government. 

CHAPTER III. 

GENERAL. 

421. The Members engage to apply con
ventions which they have ratified in accordance 
with the provisions of this Part of the present 
Treaty, to their colonies, protectorates and 
possessions which are not fully self-governing : 

(1) Except where owing to the local con
ditions the convention is inapplicable, or 

(2) Subject to such modifications as may 
be necessary to adapt the convention to 
local conditions. 

And each of the 111embers shall notify to I 
the International Labour Office the action I 
taken in respect of each of its colonies, protec-

torates and possessions which are not fully 
self-governing. 

422. Amendments to this Part of the 
present Treaty which are adopted by the 
Conference by a majority of two-thirds of the 
votes cast by the Delegates present shall take 
effect when ratified by the States whose repre
sentatives compose the Connell of the League 
of Nations and by three-fourths of the Members. 

423. Any question or dispute relating to 
the interpretation of this Part of the present 
Treaty or of any subsequent convention con
cluded by the Members in pursuance of the 
provisions of this Part of the present Treaty 
shall be referred for decision to the Permanent 
Court of International Justice. 

CHAPTER IV. 

TRANSITORY PROVISIONS. 

424. The first meeting of the Conference 
shall take place in October, 1919. The place 
and agenda for this meeting shall be as specified 
in the Annex hereto. 

Arrangements for the convening and the 
organisation of the first meeting of the Con
ference will be made by the Government 
designated for the purpose in the said Annex. 
That Government shall be assisted in the 
preparation of the documents for submission 
to the Conference by an International Com
mittee constituted as provided in the said 
Annex. 

The expenses of the first meeting and of all 
subsequent meetings held before the League 
of Nations has been able to establish a general 
fund, other than the expenses of Delegates 
and their advisers, will be borne by the Members 
in accordance with the apportionment of the 
expenses of the International Bureau of the 
Universal Postal Union. 

425. Until the League of Nations has been 
constituted all communications which under 
the provisions of the foregoing Articles should 
be addressed to the Secretary-General of ·the 
League will be preserved by the Director of 
the International Labour Office, who will 
transmit them to the Secretary-General of the 
League. 

426. Pending the creation of a Permanent 
Court of International Justice, disputes which 
in accordance with this Part of the present 
Treaty would be submitted to it for decision 
will be referred to a . tribunal of three persons 
appointed by the Council of the League of 
Nations. 
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ANNEX. 

FIRST MEETING OF ANNUAL LABOUR CONFE

RENCE, 1919. 

The place of meeting will be W ashington. 
The Government of the United States of 

America is requested to convene the Conference. 
The International Organising Committee will 

consist of seven Members, appointed by the 
United States of America, Great, Britain, 
Fra-nce, Italy, J apan, Belgium and Switzer
land. The Committee may, if it thinks neces
sary, invite other Members to appoint represen
tatives. 

Agenda : 
1. Application of princi pie of the 8-hours 

day or of the 48-hours week. 
2. Question of preventing or providing 

against unemployment. 
3. Women's employment: 
a) Before and after child-birth, including 

the question of maternity benefit; 
b) During the night; 
c) In unhealthy processes. 
4. Employment of children : 
a) l'11inimum age of enployment; 
b) During the night; . 
c) In unhealthy processes. 
5. Extension aud application of the Inter

national Conventions adopted at Berne in 
1906 on the prohibition of night work for 
women employed in industry and the prohibi
tion of the use of white phosphorus in the 
manufacture of matches . 

SECTION II. 

GENERAL PRINCIPLES. 

427. The High Contracting Parties, recog
nising that the wellbeing, physical, moral and 
intellectual, of industrial wageearners is of 
supreme international importance, have framed, 
in order to further this great end, the perma
nent machinery provided for in Section I and 
associated with that of the League of Nations. 

They recognise that differences of climate, 
habits and customs, of economic opportunity 
and industrial tradition, make strict unifor
mity in the conditions of labour difficult of 
immediate attainment. But, holding as they 
do, that labour should not be regarded merely 
as an article of commerce, they think that 
there are methods and principles for regulating 
labour conditions which all industrial com
munities should endeavour to apply, so far 
as their special circumstances will permit. 

Among these methods and principles, the 

following seem to the High Contracting Parties 
to be of special and urgent importance : 

First . - The guiding principle above enun
ciated that labour should not be regarded 
merely as a commodity or article of com
merce. 

Second. - The right of association for all 
lawful purposes by the employed as well as 
by the employers. 

Third . - The payment to the employed 
of a wage adequate to maintain a reasonable 
standard of life as this is understood in their 
time and country. 

Fourth. - The adoption of an eight hours 
day or a fortyeight hours week as the standard 
to be aimed at where it has not already been 
attained. 

Fifth. - The adoption of a weekly rest of 
at least twentyfour hours, which should 
include Sunday wherever practicable. 

Sixth. - The abolition of child labour and 
the imposition of such limitations on the 
labour of young persons as shall permit the 
continuation of their education and assure 
their proper physical development. 

Seventh . - The principle that men and 
women should receive equal remuneration for 
work of equal value. 

Eighth. - The standard set by law in each 
country with respect to the conditions of labour 
should have due regard to the equitable econo
mic treatment of all workers lawfullyr esident 
therein. 

Ninth. - Each State should make provision 
for a system of inspection in which women should 
take part, in order to ensure the enforcement 
of the laws and regulations for the protection 
of the employed. 

Without claiming that these methods and 
principles are either complete of final, the 
High Contracting Parties are of opinion that 
they are well fitted to guide the policy of the 
League of Nations, and fhat, if adopted by 
the industrial communities who are members 
of the League, and safeguarded in practice 
by an adequate system of such inspection, 
they will confer lasting benefits upen the 
wage-earners of the world. 

6 ll1aa1·t 1920. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en· uitgaven 
v~n de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1919. S. 109. 
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6 Maart 1920. WET, houdende goedkeuring 
van eene overeenkomst met de Stoom
vaart-Maatschappij ,,Zeeland", wegens het 
uitvoeren van eenen maildienst tusschen 
Vlissingen en Queenborough, Folkestone of 
eene andere Engelsche haven. S. 110. 

W u 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 brieven
posterij, laatstelijk gewijzigd bij de w~t van 
14 J uli 1919 (Staatsb lad n°. 492); 

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. 

Het in artikel 9 dier overeenkomst vermelde 
maandelijksche voorschot van f 37,500 kan door 
genoemden Minister zoodanig worden verhoogd 
als hij in verband met de vermoedelijke uit
komsten tegen het einde van het jaar billijk 
mocht oordeelen. 

2. De overeenkomst, bij artikel 1 vermeld, 
wordt gratis geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H . W. KoNIG. 
( Uitgeg. 29 Maart 1920.) 

OVEREENKOMST tusschen den Staat der 
Nederlanden en de Stoomvaart-Maatschappij 
,,Zeeland" wegens postvervoer met de tusschen 
Vlissingen en Q11,eenboro1tgh of Folkestone 
varende stoomschepen dezer Maatschappij . 

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

en · 
de Stoomvaart-Maatschappij ,,Zeeland", ver

tegenwoordigd door haren directeur, in deze 
overeenkomst verder de Maatschappij genoemd, 
contractant ter andere zijde, is behoudens 
goedkeuring bij de wet, overeengekomen als 
volgt: 

A1t. 1. De Maatschappij is verplicht, om 
met stoomschepen onder Nederland~che vlag 
tweemaal per etmaal tusschen Vlissingen en 
Queenborough, Folkestone of zoodanige andere 
Engelsche haven, als nader tusschen den Minis
ter van Waterstaat en de Maatschappij mocht 

worden o,ereengekomen, een dienst te doen 
uitvoeren, welke aan de eischen van een snel 
en regelmatig postvervoer in alle opzichten 
beantwoordt. 

Wordt eventueel omtrent di~ andere Engel
sche haven geen overeenstemming verkegen, 
dan kan de Minister van Waterstaat die haven 
aamvijzen, doch aan zijne beschikking behoeft 
eerst gevolg te worden gegeven zes maanden 
nadat zij ter kennis van de j'\faatschappij is 
gebracht. 

Zoolang naar het oordeel van den Minister . 
van Waterstaat buitengewone omstandigheden 
de uitvoering van den dienst, als bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel, geheel of ge
deeltelijk beletten, wordt die uitvoering door 
hem geregeld in overleg met de Maatschappij. 

2. De Maatschappij zal, tot het uitvoeren 
van den in artikel 1 omschreven dienst, bezigen 
stoomschepen van de lste klasse en van minstens 
800 tonnen, welke met de beste booten van 
gelijken tonneninhoud op andere lijnen tusschen 
Engeland en het vasteland moeten kunnen 
wedijveren. 

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

Wanneer de llfaatschappij met de vorenbe
bedoelde stoomschepen niet meer in eene 
geregelde uitvoering van den dienst ,kan voor
zien, zal zij tijdelijk zoovele andere stoom 
schepen in de vaart brengen, als tot verzekering 
van den dienst zullen noodig zijn. 

Echter zal alsdan zoo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen twaalf maanden, voorgoed 
in de aanvulling harer vloot moeten worden 
voorzien. 

Stoomschepen, die ter vervanging van de 
in de 2de alinea bedoelde schepen of om andere 
redenen voorgoed in de vaart worden gebracht, 
moeten • overeenkomstig de daartoe door 
den l\!Iinister van Waterstaat goed te keuren 
plannen en in Nederland gebouwd worden; de 
verplichting, om schepen in Nederland te 
doen bouwen, geldt echter slechts voor wover 
de bouw op Nederlandsche werven van schepen, 
w~lke aan de eischen van den dienst der Maat
schappij in verband met de bepalingen van dit 
contract beantwoorden, alsmede hunne goede 
en tijdige oplevering, evengoed als op buiten
landsche werven verzekerd zijn, en voor die 
schepen geen hoogeren prijs te besteden is dan 
bij gunstig bekende buitenlandsche werven. 

Indien de l\!Iaatschappij handelt in strijd met 
het bepaalde bij de vorige alinea, verbeurt 
zij eene boete van f 15,000 voor elke overtreding. 
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3. De directeur-generaal der posterijen en 
telegrafieinNederland regelt de uren van vertrek 
der booten, in verband met de behoeften van 
het postverkeer. 

Hij is bevoegd die uren te alien tijde te wijzi
gen, mits aan de Maatschappij acht dagen 
vooraf daarvan kennis gevende. 

4. Bij vertraagde aankomst van een post
trein, loopende in aansluiting op de te Vlissingen 
of te Queenborough of Folkestone ter afvaart 
gereedliggende boot, wordt minstens een uur 
op de, aankomst van dien trein gewacht. 

· Art. 5. De overtocht van Vlissingen naar 
Queenborough of omgekeerd zal in ten hoogste 
63/ , uur, die naar Folkestone of omgekeerd 
in ten hoogste 6% uur worden afgelegd. · 

Voor elk der · raderschepen Prim Hendrik 
en Zeeland wordt die maximum-duur onder
scheidenlijk 7½ en 71/. uur. 

6. Mocht in het belang ,an een snel en 
regelmatig postvervoer de dienst tijdelijk of 
voorgoed naar eene andern Engelsche haven 
dan Queenborough of Folkestone worden 
verlegd, zoo wordt door den :Minister van 
Waterstaat, in overleg met de Maatschappij, de 
duur van den overtocht van Vlissingen naar 
een van die havens en omgekeerd van die haven 
naar Vlissingen nader geregeltl. 

De bij deze overeenkomst gemaakte bepalin
gen voor de u1tvoering van den dienst op Queen
borough of Folkestohe znllen overigens mede 
van toepassing zijn bij het uitvoeren van den 
dienst op de bedoelde andere Engelsche haven. 

7. Omtrent de post, die zoowel te Vlissingen 
als te Queenborough of Folkestone is aan 
boortl te nemen en over te brengen, gedraagt 
de Maatschappij zich uitsluitend naar de 
voorschriften van den directeur-generaal voor
noemd. 

De post wordt door de bemanning der stoom
schepen in en uit de daarvoor bestemd1, ruimte 
aan boord geladen en gelost, zoomede gehaaltl 
en gebracht van en naar de treinen, onder 
toezicht van het daartoe aangewezen personeel 
der posterijen. 

Onder de uitdruklting ,,de. post" wordt in 
deze overeenkomst zoowel de brieven- als de 
pakketpost verstaan, en dus a;Ue voorwerpen, 
die krachtens de intemationale overeen
komsten in de termen van postvervoer vallen. 

8 . De Maatschappij geniet in verband met 
de in artikel 1 aanvaarde verplichting als 
vergoeding per jaar : 

a. voor de Nederlandsche brie,enmalen in 
de beide richtingen eene som ,an vijftig 
duizend gulden (£ 50,000) ; 

b. voor de brievenmalen van en aan buiten
lantlsche postadministratien een bedrag van 
vierhonderd duizend gulden (f 400,000 ;) 

c. voor de pakketpost van of voor Nederland 
of andere landen zes cent (f 0,06) voor elk 
pakket. 

Zijn de exploitatiekosten der Maatschappij 
over eenig jaar volgens door den Minister van 
Waterstaat goedgekeurde rekening hooger 
clan f 1,554,255, dan wordt voor dat jaar de 
vergoeding gebracht op een bedrag, dat zich 
tot het cijfor dier vergoeding verhoudt in 
dezelfde reden als die exploitatiekosten zich 
verhouden tot het bedrag van f 1,554,255. 
Daarbij blijven buiten beschouwing renten, 
afschrijvingen en. uitgaven, welke ter beoor
tleeling van dien l\Iinister niet rechtstreeks 
voor het personen-, goetleren- en postvervoer 
hebben gecliend. 

Mocht de aldus berekende vergoeding in 
haar geheel minder zijn dan de sub a, b en c 
genoemde bedragen, vermeerderd met de 
helft van de betaling bij verdrag tusschen 
de landen der Algemeene Postvereeniging voor 
het vervoer van brievenmalen van en aan 
buitenlandsche postadministratien boven de 
f 400,000 vastgesteld, dan wordt de vergoecling 
met het verschil aangevuld. 

9. De betaling der vergoecling, bedoeld in 
artikel 8, zoo nooclig onder inhouding van de 
verbeurde boeten, zal, behoudens eventueele 
aanvulling in het geval, bedoeld in het laatste 
lid van genoemd artikel, zoodra de hierbij 
bedoelde betaling heeft plaats gehad, geschieden 
na afloop van elk jaar op daartoe door of 
vanwege de l\faatschappij in te dienen decla
ratie in tweevoutl, c.9.. belegtl met de voor de 
door den Minister van Waterstaat goedgekeurde 
rekening voor zoover deze met het bepaalde 
in art,ikel 8 verband houdt, door middel van 
een order, betaalbaar op een van 's Rijks be
talingskantoren. Bij indiening na 31 Maart 
van het jaar, volgende op dat, waarin de 
vordering is ontstaan, is de vordering verjaard. 
Als voorschot zal aan de Maatschappij, behou
dens verrekening, maandelijks f 37,500 worden 
uitgekeerd. 

10. Het vervoer van brieven, buiten de 
brievenmalen, door de Maatschappij of door 
de bemanning der stoomschepen, is uitdrukkelijk 
verbotlen. 

Onvermintlerd de toepassing der wettelijke 
bepalingen op het verboden brievenvervoer, 
zullen de personen in dienst der Maatschappij, 
die zich bij herhaling aan zoodanig verboden 
vervoer hebben schuldig gemaakt, op verlangen 
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van den directeur-generaal voornoemd warden 
ontslagen. 

11. Bij aankomst van de booten ter plaatse 
van bestemming wordt in de allereerste plaats 
de post ontscheept. Indien het ter bespoediging 
van de overkomst wenschelijk is de post 
met eene boot of barkas aan wal te brengen, 
stelt de gezagvoerder zoodanig vaartuig met 
de noodige bemanning op de eerste aanvraag 
ter beschikking van den postambtenaar aan 
boord der stoomboot. Bijaldien 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 v erplicht kosteloos 
bescbikbaar te stellen : 

a. eene mailkamer tot berging van de 
gesloteQ. zakken ; , 

b. een vertrek, bestemd tot bu-reel van het 
met het overbrengen van de post belaste per
soneel der posterijen ; 

c. eene aan het sub b bedoelde vertrek greri
zende hut voor den eerstaanwezenden post
ambtenaar en in de nabijheid daarvan eene 
hut voor het overige personee der posterijen ; 

d. bewijzen van vrij vervoer voor. de door 
den directenr-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 ambtenaar wordt tot 
de tafel van de passagiers, of, pij het stilliggen 
der boot, tot de scheepstafel, de overige post
am btenaren worden tot de scheepstafel toe
gelaten. 

12. De Maatschappij zal dezen dienst 
zonder toestemming van den Minister van 
Waterstaat niet aan derden mogen overdragen. 

Overeenkomsten, waarbij wordt bedoeld 
verplichtingen, op de l\faatschappij rustende 
en met de exploitatie van den dienst in verband 
staande, aan derden over te dragen, behoeven 
mede, alvorens uitvoering te verkrijgen, de 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 

14. De Maatschappij zal zich het toezicht 
moeten laten welgevallen, dat de directeur
generaal voornoemd op de uitvoering van deze 
overeenkomst op Engelsch grondgebied mocbt 
willen laten -uitoefenen. 

15. Het is uitdrukkelijk aan de Maatschap-

pij verboden om zich met eenig antler post
vervoer, dan uit krachte dezer overeenkomst 
plaats vindende, te belasten. Zij zal dus te 
dezer zake met d:e Britsche of eenige andere 
postudministratie geene schikking mogen aan
gaan. 

16. Behoudens gevallen van overmacht, is 
de l\faatschappij aan de volgende boeten ter 
beoordeeling , van den directeur-generaal 
voornoemd onderworpen : 

a. uan eene boete vaµ f 10 tot f 250 bij 
onvoldoende zorg voor de post aan boord der 
stoomschepen of door de bemanning bij het 
in- en ontschepen 'te Vlissingen of te Queen
borough of Folkestone, des, dat ten gevolge 
daarvan eenig voorwerp der post beschadigd 
wordt of in het ongereede geraakt ; 

b. aan eene boete van f 10 voor elk kwar
tieruurs, dat het stoomscliip, hetzij uit de 
Nederlandsche, hetzij uit de Engelsche haven 
van afvaart later vertrekt dan volgens het 
door den directeur-generaal voornoemd vast
gestelde vertrekuur is bepaald, behoudens het 
geval, dat op de aankomst van den posttrein 
is moeten worden gewacht. 

Indien een · vertraagd vertrek door een 
snelleren overtocht dan in artikel 5 is bepaald 
wordt ingeh~ald, zal de bovenvermelde boete 
niet worden toegepast ; 

c. aan eene boete van f 10 voor elk kwartier
uurs of gedeelte daarvan, dat de overtocht 
van Vlissingen naar Engeland of van Engeland 
naar Vlissingen !anger heeft geduurd dan 
ingevolge artikel 5, of indien de dienst op eene 
andere haven dan Queenborough of Folkestone 
wordt uitgevoerd, ingevolge artikel 6 is vastge
steld. 

Vertragingen van niet meer dan 15 minuten 
op de reis van Vlissingen na!l->: Engeland komen 
niet voor beboeting in aanrn,erking ; wel echter 
in de richting van Engeland naar Vlis
singen; 

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 

uitvoeren van den dienst op het oogenblik, 
dat daarover moet worden beschikt en ten 
gevolge daarvan de reis onuitgevoerd zou 
moeten blijven ; 

/. aau eeue boete van f 100 voor elken dag, 
dat de uitvoering van eenigen last, die door 
den directeur-generaal voornoemd, of door 
den bij artikel 18 genoemden regeerings· 
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commissaris tot het uitvoeren van de bepalingen 
dezer overeenkomst en in overeenstemming 
daarmede, aan de Maatschappij gegeven wordt, 
wordt uitgesteld ; 

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

17. De arbeidsvoorwaard_en van het per
soneel der Maatschappij behoeven jaarlijks de 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 
De Maatschappij is gehouden al het personeel, 
werkzaam bij den uitvoerenden dienst (niemand 
uitgezonderd), voorzooverre het niet reeds 
verzekerd is krachtens de bepalingen van de 
Ongevallenwet 1901, tegen ongevallen te 
verzekeren of te doen verzekeren en zulks 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 bepalingen dezer 
overeenkomst wordt door den Minister va,n 
Waterstaat een regeeringscommissaris aan
gewezen. 

De regeeringscommissaris 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 ver
leenen. 

Voorziening in tekortkomingen of overtre
dingen van de bepali ngen dezer overeenkomst 
kan door den regeeringscommissaris aan de 
l\'laatschappij worden opgedragen, met bepaling 
van den termijn, binnen welken voorziening 
zal m oeten plaats vinden. De regeerings
commissaris of elk antler ambtenaar, 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 aanwezigheid aan boord tot 
eenige betaling verplicht te zijn . 

19. Deze overeenkomst wordt aangegaan 
voor onbepaalden tijd, met ingang van 1 Januari 
1920, met rncht van opzegging door een der 
partijen tegen 1 Januari van eenig jaar v66r 
l Juli daaraan voorafgaande. 

20. Geschlllen 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 1 

als goede mannen naar billijkheid oordeelen. 
Is omtrent de benoeming dezer scheidslieden 

geen overeenstemming tusschen partijen ver
kregen binnen zes weken, nadat door een der 
partijen eene beslissing door scheidslietlen is 
verlangd, clan worden tlezen op vordering van 
de meest gereede partij benoemd overeenkom
stig artikel 624 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering. 

De scheidslieden zullen zitting nemen te 
's Gravenhage. 

Art. 21. Ingeval vergoedingen bedoeld in 
artikel 8 mochten worden gecedeerd of ver
pand, behoort een door een deurwaarder uit
gegeven afschrift van de akte daarvan aan het 
Rijk te worden beteekend, hetzij uitslu.itend, 
hetzij mede op verzoek van de oorspronkeljjk 
tot de vordering op het Rijk gerechtigde. 

22. De l\'laatschappij neemt voor hare 
rekening de kosten van zegel en leges van deze 
overeenkomst, zoomede de kosten van denzelf
den aard, op de betalingstukken vallende. 

Overgangsbepaling. 

· 23. De Maatschappij blijft na 31 December 
1919, zoolang de wet tot goedkeuring dezer 
overeenkomst niet is in werking getreden, tot 
uiterlijk den 1 Juli 1910 den dienst op den 
huidigen .voet uitoefenen. 

In geval van niet-goedkeuring wordt ten 
aanzien van dat tijdvak de bij de wet van 
11 Januari 1919, Staatsb/,ad n°. 11, goedgekeurde 
overeenkomst geacht te gelden. 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opge
maakt en onderteekend 
te Vlissingen, den 21 Juli 1919, 
De St-001nvaart-Maatschappij ,,Zeeland", 

(get. ) DE MEESTER. Directeur. 
te 's-Gravenhage, den 29 Juli 1919, 
De Minister van TVaterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van W ater-staat, 
SALVERDA DE GRAVE. 

9 Maart 1920. BESLUIT, tot vervroeging in 
1920 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
art. l der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236). S. 111. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Maart 1920, 
n°. 3169, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 l\'laart 1918 (Staatsblad 
n°. 165); 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in 1920 de vervroeging met 

een uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsbu.id 
n°. 236), zal aanvangen den vijfden April en 
zal eindigen den zeven en twintigsten Septem her. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad en in de Nederl,andsche Btaatscou-
rant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den J\faart 1920. 
WILHELMI.i'l" A. 

De M iniBter van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

( Uitgeg. 15 Maart 1920.) 

9 Maart 1920. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
scbatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd .bij die van 15 Juli 1912 (Staatsbl,ad 
n°. 240) en de wet van 5 December 1881 
(Staatsbl,ad n°. 185.) S. 112. 

artikelen 426, 432, 433 of 453 van het Wetboek 
van Strafrecht zijn veroordeekl ; 

c. ter beschikking van de Regeering zijn 
gesteld geweest ; 

d. in aanraking zijn gekomen met de Justitie 
ter zake van eenig strafbaar feit, waarop 
gevangenisstraf is gesteld of van eenige over
treding der sub b genoemde artikelen, doch 
nog niet ter zake zijn veroordeeld ; 

e. met plaatsing in een tuchtschool worden 
bedreigd. 

Hunne reclasseering zal van Staatswege 
worden bevorderd door : 

1°. steun aan particuliere bemoeiingen; 
2°. rechtstreeksche overheidsbemoeiingen. 
3. In artikel 2 wordt de tweede alinea 

gelezen : 
Onder bedreigden verstaat deze regeling de 

personen bedoeld in art. 1, sub d en sub e. 
Alinea 4 van dit artikel wordt gelezen: 
Waar in deze regeling gesproken wordt van 

veroordeelden worden daaronder mede begrepen 
voorwaardelijk veroordeelden, aan wie bijzonde
re voorwaarden werden opgelegd. Onder ont-

10 Maart 1920. BESLUIT, tot wijziging . van slagenen worden mede begrepen jeugdige 
de Reclasseeringsregeling van °den 13den personen, die uit tuchtscholen zijn ontslagen 
December 1915 (Staatsblad n°. 504). S. 113. of ter beschikking der Regeering zijn gesteld 

Wu WILHELMINA, ENZ. geweest. 
Overwegende, dat wijziging van den Alge- 4. In art. 5 wordt de eerste alinea gelezen : 

meenen Maatregel van Bestuur van 13 Decem- De bereidverklaring wordt voor onbepaalden 
her 1915 (Staatsblad n°. 604) noodig is gebleken; tijd afgelegd en aanvaarcL; de aanvaarding 

Op de voo
0

rdracht van Onzen Minister van kan ook voorwaardelijk ge'schieden. 
Justitie van den 30sten December 1919, 3de Alinea 3 wordt gelezen: 
afdeeling D, n°. 797 ; De aanvaarding kan worden ingetrokken, 

Den Raad van State gehoord (advies van het Centrale College voor de Reclasseering 
20 Januari 1920, n°. 72); gehoord. 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis- 5. In artikel 6 wordt achter het woord 
ter van Justitie, van den 8sten Maart 1920, ,,heeft" gelezen : ,,of verkrijgt" en achter het 
3de afdeeling D, n°. 785; woord ,,aanvaard": ,,of gehandhaafd", terwijl 

Hebben goedgevonden en verstaan : de woorden ,,na ontvangst der bereidverklaring" 
Art. 1. In den aanhef van genoemd besluit , vervallen. 

wordt de zinsnede, aanvangende met ,,vast te 6. Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
stellen" en eindigende met ,,zijn gesteld ge- Naar regelen door Onzen Minister te stellen 
weest", gelezen als volgt : ' kan aan vertegenwoordigers of beambten van 

vast te stellen de navolgende bcpalingen, instellingen toegang worden verleend tot 
volgens welke van Staatswege de reclasseering veroordeelden, die zich in de strafgestichten 
zal worden bevorderd van de hierna in artikel 1 bevinden. 
genoemde personen. Leden van Reclasseeringsraden hebben als 

2. Artikel 1 wordt gelezen : zoodanig toegang tot de in het vorig lid bedoelde 
De navolgende regeling omvat, voor zoover personen, behoudens de ook te hunnen opzichte 

voor hen niet op anclere wijze een regeling is door Onzen Minister te geven voorschriften. 
getroffen, de personen, die 7. In , artikel 11 wordt achter het woord : 

a. na gevangenisstraf te hebben ondergaan ,,uitstrekken" gelezen: ,,het maximum aantal 
of in een tuchtschool te zijn geplaatst geweest, personen, dat in den raad zitting kan hebben, 
al dan niet voorwaardelijk zijn ontslagen; en den tijdsduur, voor welken de erkenning 

b. ter zake van eenige overtrerling der I geldt. Voor reeds bestaande Raden worden 
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dit a.a.ntal en die duur a.lsnog valtgesteld. Dit subsidie kan desverlangd ook a.ls algemeen 
Onze Minister kan den va.stgestelden duur subsidie worden aangevraagd. 
telkens met ten minste een jaa.r verlengen." 15. Aa.n a.rtikel 32 wordt een tweede lid 

8. Artikel 12 wordt gelezen : toegevoegd : 
Tot de taak va,n den R-eclasseeringsra.a.d Onze Minister ka.n va.n het indienen van 

behoort : zulk een opga.ve vrijstelling verleenen. 
a. de voorbereiding van de reclasseering 16. Aan art. 38 wordt een derde lid toege-

der personen, bedoeld in a.rt. 1, zich be\'indende voegd, luidende a.ls volgt : 
in de stra.fgestichten binnen het ressort va.n De aanvragen om algemeen subsidie moeten, 
den ra.a.d ; onder overlegging der ja.arrekening waarop zij 

b. het verzamelen van inlichtingen en het betrekking hebben, a.lsmede va.n een beknopt 
uitbrengen van a.dviezen a.an Onzen Minister, overzicht van den in da.t tijdvak verrichten 
aan de Colleges van Regenten en het Open- reclasseeringsarbeid, worden ingedicnd v66r 
ba.ar Ministerie in zake voorwaa.rdelijke invrij- 1 Mei van het da.arop volgende jaar. Van het 
heidstelling. oogenblik der indiening af kan het 3 15 ge-

De Recla.sseeringsraad dient wijders Onzen deelte va.n het laa.tst verleend subsidie a.ls 
Minister van bericht en ra,a,d in all verdere voorschot op het aangevra.agd subsidie worden 
gevallen, waa.rin Onze Minister zulks wensche- toegekend aa.n de instelling, die zulks ver-
lijk oordeelt. zoekt. 

9. Aan artikel 13 wordt toegevoegd: 17. De woorden Hoofd tuk II en Preven-
De secretaris van den Reclassee1

1ingsraad tieve zorg tusschen art. 48 en art. 49 vervallen. 
wordt door O nzen Minister benoemd en zijne 18. In art. 49, 2de alinea, worden de woor-
belooning door dezen vastgesteld. den ,,van het vorig hoofdstuk" vervangen 

10. In a.rt. 20 wordtin a.linea 2 drie maa.nden door ,,betreffende ontslagenen". 
verva.ngen door zes maanden. [ 19. Hoofdstuk III wordt Hoofdstuk II. 

Alinea 3 wordt gelezen : Uitzonderingen op 20. In ·art. 57 wordt voor alinea 3 gelezen : 
dezen regel kunnen door Onzen Minister worden Een door Onzen Minister a.an te wijzen 
toegelaten, het Centraal College voor de Re- ambtenaar van het Departement van Justitie 
classeering gehoord. heeft als zooda.nig ambtshalve zitting in het 

Alinea. 3 wordt alinea 4. college. Deze heeft het recht a.an de beraad-
11 . In a.rt. 21 worden de woorden ,,het slagingen dee! te nemen en een adviseerende 

ontslag tot de ter beschikkingstelliJg" ver- stem uit te brengen. 
vangen door: ,,het intreden der omsta.ndigheid, 21. In a.rt. 61 vervalt het eerste lid. 
welke art. 1 van toepassing doet zijn." 22. Aan art. 62 wordt toegevoegd: .,en 

12. In a.rt. 22 wordt f 40 vervangen d oor andere uitgaven van het college." 
f 60 en f 300 door f 500. Dit besluit treedt in werking met den tweeden 

13. In art. 24 wordt in de derde alinea dag na dien der dagteekening van het Staatsblad, 
een halfja.ar vervangen door een jaar. waain het is gepla.a.tst. 

De laatste alinea wordt gelezen: Onze Minister van Justitie is belast met de 
In verba.nd met bijzondere omstandigheden uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

kan de termijn van een ja,a,r door Onzen Minister Staatsblad zal worden geplaatst, en waa.rva.n 
telkens met ten hoogste een jaar worten ver- a.fschrift za,l worden gezonden a.an den Raad 
lengd, het Centre.al College voor de Recla.a- van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 
seering gehoord, met dien verstande, dat de 's-Gravenhage, den l0den Mae.rt 1920. 
geheele verpleegtijd ten hoogste vijf je.ar kan WILHELMINA. 
duren. De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

E n vijfde a.Linea wordt toegevoegd, Jui- ( Uitgeg. 17 Maart 1920.) 
dende: 

Zoolang de tegenwoordige buitengewone 10 Maart 1920. Cmr-ULAIRE va.n den Minister 
omsta.ndigheden zullen blijken te bestaan, 
ka.n het in alinea 1 genoemde bedrag· tijdelijk 
tot ten hoogste een gulden, het in alinea 2 ge
noemde bedrag tijdelijk tot ten hoogste een 
gulden en vijftig cent worden verhoogd. 

14. Aan artikel 31 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende : 

van Buitenlandsche Zaken a.an de Com-
missarissen der Konihgin betreffende bui
tenlandsche pa poorten. 

Het komt Yeelvuld1g voor, dat een buiten
landsch paspoort aa.ngevraagd wordt, zonder 
dat daarvoor afdoende redenen bestaan. Te 
eercler geschiedt dit, wa.nneer de aanvrager 
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door het overleggen van een bewijs van onver
mogen kosteloos een paspoort kan verkrijgen. 

Ik heb mitsdien de eer U te verzoeken, den 
Burgemeesters mede te deelen, dat alleen dan 
een bewijs van onvermogen ter verkrijging 
van een paspoort moet worden afgegeven, 
wanneer het onvermogen ontwijfelbaar vast
staat. 

Voorts noodig ik U uit, den Burgemeesters 
op te dragen bij de paspoortaanvrage afwijzend 
te adviseeren, indien hun gebleken 1s, dat het 
paspoort - en dit ml in het bijzonder gelden 
voor de grensgemeenten - sleohts moet dienen 
om personen, die niet regelmatig van handel 
hun beroep maken, in staat te stellen over de 
grens inkoo.pen te doen. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, PATIJN. 

in art. 1 : dat de jaarwedden van bet onder· 
wijzend personeel aan de openbare lagere 
scholen bedragen : 

1. a. voor bet hoofd der school te Wijk 
eene aanvangswedde van f 1050, opklimmende 
na 20 dienstjaren, tot een maximum van 
f 1350; 

b. voor het hoofd der schoo1 te Aalburg 
eene aanvangswedde van f 1050, opklimmende 
na 20 dienstjaren tot een maximum van f 1350; 

2. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, eene aanvangswedde van 
f 700, opklimmende na 20 dienstjaren tot een 
maximum_ van f 1025 ; 

3. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 2 
is bepaald; 

dat de jaarwedde, welke overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1, lste en 2de lid, door 

12 Maart 1920. BESLUIT, houdende beschik- elken onderwijzer zou worden genoten, ~:oor 
king op het beroep, ingesteld door den zooveel noodig, verminderd wordt met het 
Raad der gemeente Wijk c. a. tegen het bedrag, dat hem krachtens het bepaalde in de 
besluit van Gedeputeerde Staten van artikelen 1 en 2 der wet van 23 Februari 1918 
Noordbrabant, van 3 Juli 1919, G., n°. 139, (Staatsblad n°. 147) toekomt; 
!Ude afd., tot onthouding van goedkeu- in art. 9 : dat deze verordening geacht wordt 
ring aan zijn besluit van 18 April/19 Juni in werking te zijn getreden den l sten Januari 
1919, tot vaststelling van ee~e verorde- 1918 en uitsluitend geldt voor het dienstjaar 
ning tot regeling van de wedden van het 1918; 
onderwijzend personeel bij het openbaar dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant 
lager onderwijs in d,ie gemeente. S. 114. bij besluit van 3 Juli 1919 aan die verordeni.ng 

Wu WILHELMINA, ENZ. · hunne goedkeuring hebben onthouden op grond, 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door dat de door den Raad van TVijk c. a. vastge

den Raad der gemeente Wijk c. a. tegen het stelde regeling niet geacht kan. worden aan 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- redelijke eischen te beantwoorden; 
brabant, van 3 Juli 1919, G n°. 139, !Ude dat de Raad der gemeente Wijk c. a. in be
afdeeling, tot onthouding van goedkeuring aan roep is gekomen, aanvoerende, dat de finan
zijn besluit van 18 April/19 Juni 1919, tot cieele toestand der gemeente eene hoogere 
vaststelling van eene verordening tot regeling uitgave dan door den gemeenteraad is toege-
van de wedden van het onderwijzend personeel staan, niet wettigt; · 
bij het openbaar lager onderwijs in die ge- Overwegende, dat wegens de in-werking-
meente treding op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 

Den Raad van State, Afdeeling voor de wet tot regeling van het lager onderwijs, de 
Geschillen van Bestuur, gehoo,rd, advies van gemeenteraad van dien datum af ni et meor 
10 December 1919, n°. 473; bevoegd is, behalve in het geval, bedoeld in 

Op de voordraoht van Onzen Minister van artikel XI, derde lid, der wet van 14 Juli 1919 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van (Staatsblad n°. 493), eene nieuwe verordening 
10 Maart 1920, n°. 2526, afdeeling Lager tot rcgeling van de jaarwedden der onderwij. 
Onderwijs Algemeen ; I zers aan de . openbare lagere scholen vast te 

Overwegende, dat de Raad der gemeente stellen ; · 
Wijk c. a. bij zijn besluit van 18 April/19 Juni dat derhalve eene zoodanige verordening 
1919 vastgesteld heeft eene verordening tot niet aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
regaling van de wedden van het onderwijzend .Staten kan worden onderworpen, en mitsdien • 
personeel bij het openbaar lager onderwijs in tegen een besluit van Gedeputeerde Staten, 
die gemeente ; die goedkeuring betreffende, geen beroep op 

dat in die verordening o. a. is bepaald : l Ons is toegelaten; 

1920. 17 
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Gezien de wet tot regeling van bet lager bet ontwerp van een met redenen mnkleed, 
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onderwijs: 
1 

door Uwe Majesteit te nemen besluit, bij Kabi-
H8bben goedgevonden en versta~n: netsbeschikking van 15 December 1919, n°. 9, 

den appellant niet-ontvankelijk te · verkla- van wege Uwe Majesteit om consideratien en 
ren in zijn beroep. advies in mijne handen werd gesteJd; 

Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten en Dat ontwerp-besluit Juidt als volgt: 
Wetenschappen, is belast met de ui~voering WIJ WILHELMINA, ENZ. 

van dit besluit, dat met bet rapport va~ Onzen Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
voornoemden Minister in bet Staatsp[ad zal den Raad der· gemeente Wijk c. a. tegen bet 
worden geplaatst, en waarvan afsc~rift zaJ besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
worclen gezonclen aan den Raad van State, brabant van 3 Juli 1919, G. n°. 139, IIIcle 
Afdeeling voor de Geschillen van Besftrnr. a.fdeeling, tot onthouding van goeclkeuring 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1920. aan zijn besluit van 18 April/19 Juni 1919 tot 
WILHELMINA!. vaststelling van eene verordening tot regeling 

De Minister van Onderwijs, 
Kun,sten en Weten,schappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 6 April 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. I 

- 's-Gravenhage, 10 Maart 1920. 
Beroep van den Raad 

van Wijk c. a., 
onderwijzersjaarwedclen

regeling. 

Aan de Koningi . 
, Gelijk ik mij in mijn rapport van 4 ebruari 

1920, no. 10322, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen, hetwelk heeft geleicl tot Uwer 
Majesteits besluit van 6 Februari 1920 (Staats
blad n°. 58), veroorloofde mede te deelfn, zijn 
krachtens Uwer Majesteits machtiging sinds 
de maancl September 1919 de beroepen in zake 
onderwijzersjaarweddenregelingen bij def Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, aanhangig gemaakt, die van 1 .fanuari 
1919 af op mijn Departement waren achter
gehouclen, in afwachting van bet standpunt, 
dat de Raad van State ten aanzien van e toen 
nog aanhangige beroepschriften zoude innemen, 
in verband met de tot standkoming yan de 
wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 4~3), die 
met ingang van 1 Januari 1919 in werking is 
getreden. 

Onder die beroepen bevindt zich dtt van 
den Raad der gemeente Wijk c. a., waarvan 
de overweging, krachtens machtiging vae Uwe 
Majesteit, van 7 November 1919, n°. 24, bij 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, werd aanhangig geitaakt, 
en waaromtrerit bet advies van die Afdeeling 
Yan 10 December 1919, n°. 473, vergeze cl van 

van de wedclen van bet onclerwijzend personeel 
bij bet openbaar lager ond_erwijs in die ge
meente; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 December 1919, n°. 473; 

Op de voordracht ·van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Wijk c. a. bij zijn besluit van 18 April/19 J uni 
1919 vastgesteld heeft eene verordening tot 
regeling van de wedden van bet onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs in 
die gemeente ; 

dat in die verordening o. a. is bepaald : 
in art. 1 : dat de jaarwedden van bet onder

wijzend persorieel aan de openba;e Jagere 
scholen bedragen : 

1. a. voor bet hoofd der school te Wijk 
eene aanvangswedde van f 1050, opklimmende 
na 20 dienstjaren tot een maximum van f 1350 ; 

b. voor bet hoofd der school te Aalburg, 
eene aanvangswedde van f 1050, opklimmende 
na 20 dienstjaren tot een max:imwn van f 1350 ; 

2. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, eene aanvangswedde van 
f 70i), opklimmende na 20 dienstjaren tot een 

· max:imwn van f 1025 ; 
3. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 2 
is bepaald; · 

dat de jaarwedde, welke overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 1, lste en 2de lid, door 
elken onderwijzer zou worden genoten, voor 
zooveel noodig, verminderd wordt met bet 
bedrag dat hem krachtens het bepaalde in de 
artikelen 1 en 2 der wet van 23 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 147) toekomt; 

in art. 9 : dat deze verordening geacht wordt 
in werkingtezijngetredenden lstenJanua.ri 1918 



259 12-13 MAART. 1920 

en uitsluitend geldt voor bet clienstjaar 1918; 
dat Gedeputeerde Staten van Noordbra6ant, 

bij besluit van 3 Juli 1919, aan clie vero,dening 
hunne goedkeuring hebben onthouden op 
grond, dat de door den Raad van Wijk c. a . 
vastgestelde regeling niet geacht kan warden 
aan redelijke eischen te beantwoorden; 

dat de Raad der gemeente Wijk c. a. in be
roep is gekomen, aanvoerend_e dat de finan
cieele toestand der gemeente eene hoogere 
uitgave dan door den gemeenteraad is toe
gestaan, niet wettigt ; 
· Overwegende, dat met° de in-werking
trecling op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 
wet tot regeling van bet lager onderwijs, clie 
de salarissen der onder,vijzers op nieuwen 
gronds]a.g regelt, goedkeuring van Gedepu
teerde Staten op salarisregelingen van onder
wijzers niet meer in aanmerking komt en der
halve tegen de besluiten van Gedeputeerde 
Staten die goedkeuring betreffende geen beroep 
op Ons is toegelaten ; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
clit besluit, waarvan afschrift zal warden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
Kun<1ten en Wetenschappen, 

Ook ten aanzien van clit beroep, waarbij bet 
Raadsbesluit tot vaststelling van de verorde
ning, regelende de jaarwedden van de onder
wij zers der open bare lagere scholen, na 1 Januari 
1919 is genomen, stelt de Raad van State, 
Afdeeling voor de Ges~hillen van Bestuur, 
voor den appellant niet-ontvankelijk te ver
klaren in zijn beroep. 

Met clie conclusie kan ik mij vereenigen, 
echter niet met de overweging, clie de Afdeeling 
van den Raad van State daaraan Iaat voor
afgaan. 

Naar mijn oordeel toch is bet niet de vraag 
of goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
salarisregelingen van onderwijzers ,,niet meer 
in aanmerking komt", maar client bij de over
weging te warden uitgegaan van bet feit, dat 
de gemeenteraad sinds 1 Januari 1919 niet meer 
bevoegd is tot bet vaststellen van zoodanige 
verordening. 

Het ontwerp-besluit, waarin de overweging 

van den Raad van State, Afddeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, is vervangen door eene 
met bovenstaan<;le-- strekking, wordt Uwer 
Majesteit hierbij eerbieclig ter bekrachtiging 
aangeboden. 

De .ld.inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

12 Maart 1920. BESLUIT, tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet, van de afdeeling gymnasium 
van het Baarnsch Lyceum te Baarn, van 
de Vereeni~ing ,,Het Baarnsch Lyceum". 
s. 115. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Februari 1920 n°. 165/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 Maart 1920, n°. 107); 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 10 Maart 1920, n°. '881, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de afdeeling gymnasium van bet Baarnsch 

Lyceum te Baarn, van de Vereeniging ,,Het 
Ba.arnsch Lyceum", te rekenen van 1 Septem
ber 1919 voor een tijdperk van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd, om, met inachtnemfog 
der desbetreffende wettelijke voorschriften, 
a.an hare Ieerlingen, clie het onderwijs tot aan 
bet einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid af te geven, dat met bet 
getuigschrift in artikel 11 der hoogeronder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van clit besluit, dat in het Staatsbl.ad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12den Maart 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenachappe", 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 15 April 1920.) 

13 Maart 1920. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 17 cler Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581). 

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

17* 



'920 15 M A ART. 260 

Arbeid en van Lantlbouw, Nijverheid en Handel, 
van 2 Maart 1920, La. A, afdeelin~ Volksge
zondheid, en van 12 · Maart 1920, n°. 2624, 
afdeeling Handel ; 

Gelet op art. 17 der Warenwet (Staatsblad 
1920, n°. 581); • I . 

· Hebben goedgevonden en verst an: 
te bepalen :" 
Art .. 1. 1. De Commissie bedoeld Jn art . 17 

der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 9s1), heeft 
haar zetel in de gemeente die OnZEJ :l\1inister 
van -Arbeid aanwijst. 

2. De Commissie bestaat uit te1 hoogstt 
twintig leden. Aan de Comrnissie k'j111en door 
Ons buitengewone leden worden toegevoegd. 

3. Uit de leden wordt door Ons behalve 
een voorzitter ook een plaatsvervan~end voor-
zitter aangewezen. I 

Wij behouden Ons voor, uit de teden een 
secretaris aan te wijzen of aan de I ommissie 
een · secretaris toe te voegen. 

?,. 1. De gewone leden der comilllssie heb
ben recht van toegang tot alle vergaderingen 
der Commissie en hebben daarin recht tot 
deelnerning aan de beraadslagingen en tot 
medewerking tot het nemen van beslissingen. 

2. De buitengewone leden hebben <I,eze rech
ten alleen met betrekking tot de vergaderingen 
waarin en voor zoover daarin onderwerpen aan 
de orde zijn, die hun meer in het bijzonder 
aangaan. De ,·oorzitter bepaalt wel~e buiten
gewone leden tot eenige vergader'.r.g zullen 
worden opgeroepen en met betrell:king tot 
welke onderwerpeu zij daarin aan d~ beraad
slagingcn en het nemen van be,slissingen 
kunnen deelnemen. I 

3. De Commissie dient Onzen Mi~ister van 
Arbeid op verzoek van raad over ntwerpen 
van algemeene maatregelen van bestuur, te 
nemen kraohtens een der artikelen ~4, 15, 16 
en 23, derde lid, van de Warenwet. 

4. 1. De leden en de buitengew1ne laden 
van • de . Commissie treden om de viJf jaar af 
en zijn aanstonds weder benoe1nba8.r. 

2. Hij, die tot lid of buitengewoon lid is 
benoemd, ter vervulling van een tus chentijds 
opengevallen plaats, treedt af op h~t tijdstip 
waarop degeen in ,viens plaats hij is benoemd, 
moest aftreden. 

5. 1. De Commissie vergadert zo? dikwijls 
dit door den voorzitter wordt noodig geoor
deeld, zoomede wanneer ten minste t}Vee leden 
of buitengewone leden hem met opgave van 
redenen mededeelen, dat zij het hob.den van 
een vergadering noodig achten. 

2. De voorzitter bepaalt den tijd en
1
de plaats 

van de vergadering. / 

3. In een vergadering mogen geen besluiten 
worden genomen zoo niet ten minste de helft 
der leden aanwezig is. 

4. Alie besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid van stemmen genomen. 
Bij staking van stemn;i.en beslist de stem van 
den voorzitter; in dit geval wordt in het 
advies van de Commissie van bedoelde om
standigheid melding gemaakt. 

6. 1. De Commi sie is bevoegd, zoo noodig, 
deskundigen in haaf vergadering te hooren. 

2. De voorzitter kan aan een of meer der 
leden en der buitengewone leden de voorbe·
reiding van bepaalde werkzaamheden binnen 
een bepaalden termijn opdragen. De aldus 
aangewezen leden mogen zich zonder verlof 

.van den voorzitter aan die _ opdracht niet 
onttrekken. 

7. De Commissie stelt onder goedkeuring 
van Onzen Minister van Arbeid tot nadere 
regeling harer werkzaamheden een reglement 
van orde vast, zoomede een instructie voor 
haar secretaris. 

8. 1. Ter zake van bijzondere werkzaam
heden kan Onze Minister van Arbeid aan de 
leden en de buitengewone leden van de Com
missie een toelage toekennen. 

Een toelage kan Onze Minister voornoemd 
mede toekennen aan den secretaris. 

2. Wanneer een vergadering der Commissie 
is bijgewoond door een of meer deskundigen, 
zoo ontvangen deze laatsten vergoeding van 
reis- en verblijfkosten, op denzelfden voet als 
de leden der Comnussie. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een door On te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in de Staats
coiirant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's Gravenhage, 13 Maart 1920. 
WILHELMINA. 

D e MiniBter van Arbeid, AALBERSE. 

De Min. van Landbouw, Nij11erheid en Handel, 
H. A. YAN lJSSELSTEIJN. 

15 .ilfaart 1920. ARREST van den Hoogen Raad . 
,,Binnen een jaar na die, welke tot de 
veroordeeling geleid heeft" in art. 23 § 4°, 
Leerplichtwet. Uitlegging. 

Deze woorden beteekenen niet : ,,binnen 
een jaar na een overti:eding ingevolge 
art. 23 . § 1, 3°. ", doch ,, binnen een jaar 
na een overtreding, welke tot de veroor
deeling van den overtreder geleid heeft" 
Eerstgenoemde onjuiste uitlegging houdt 
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geen rekening met de in de wet tot uiting 
gekomen bedoeling van den wetgever, 
<loch grondt zich uitsluitend op de woor
den eener enkele wetsbepaling in plaats 
van die bepaling te beschouwen in het 
verband met de verdere bepalingen der 
wet (artt 21, 1 en 6, 2°.), uit welk verband 
de ware beteekenis van <lit art. duidelijk 
blijkt. Bovendien zou de eerstgenoemde 
uitlegging tot een ongerijmdheid leiden . 

(Leerplichtwet art. 23 § I, 4°.) 

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. 

De Off. van Just. bij de Arr. -Rechtbank te 
Middelburg, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van die Rechtbank van 12 December 
1919, waarbij in hooger beroep, met vernieti 
ging van het vonnis van den Kantonrechter 
te Goes vaI1, 3 Nov. 1919, bij hetwelk A. Sch. , 
bij verstek was ontslagen van alle rechtsver
volging ter zake van het hem te laste gelegde 
feit, genoemde Sch. is schuldig verklaard aan : 
,,het als vader belast met de verzorging van 
zijn inwonend leerplichtig kind, niet zorg 
dragen dat <lit kind geregeld de lagere school 
bezoekt, gepleegd bij vierde herhaling," en , 
met toepassing van de artt. 1, 6 sub 2°., 23 § 1 
sub 4, § 2, 1° en 2de lid , 28, 32, 38 der Leer
plichtwet, de artt . 3 en 91 Sr., is veroordeeld 
bij verstek tot eene geldboete van f 15 en 
vervangende hechtenis van vijftien dagen : 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

achtereenvolgende schooltijden buitcn de ge
vallen bedoeld in het tweede lid van artikel 2 
der Leei:pl!cht.,,,et, zulks nadat de beklaagde 
bij appHvonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Middelburg d.d. 24 Juni 1919 bij verstek ge
wezen, ter zake van een overtreding als bedoeld 
bij a1·tikel 23 § l n°. 4, .i0 . 3, j0 • art. 23 § 2 
tweede lia der Leerplicht,~et, bij 3e herhaling 
ten aanzien van hetzelfde kind was veroordeeld, 
en de boete hem bij dit ,onnis opgelegd vrij
willig .... as betaald op 25 Augustus 1919, terwijl 
de overtreding, welke tot voormcld vonnis 
had geleid ,ms gepleegd op 20 December 1918 
en hij te voren op grond van art. 23 § 1 no, 3 
wegens schoolverzuim hetzelfde kind be
treffende, was veroordeeld bij vonnis van den 
Kantonrechter te Goeit d,d. 5 No vember 1917, 
terwijl de boete was betaald op 27 Februari 
1918." 

Beiden verschil en e,,enwel in appreciatie 
van dit bawezene. 1mm · rs terwijl d , K nto -
rechter een ontslag van rechtsvervolging 
uitsprak, verklaarde de Rechtbank den gere
quireerde schuldig aan : ,,Het als vader belast 
met de verzorging van zijn in.,,,onend leerplich
tig kind niet zorg dragen, dat dit kind geregeld 
de lagere school bezoekt, gepleeegd bij vierde 
her haling", en veroordeelde zij hem deswege in 
eene geldboete van f 15, bij wanbetaling te 
vervangen door eene hechteni~straf van vijf
tien dagen . 

De oorzaak dezer afwijkende meening moet 
gezocht worden in het woord ,,veroordeeli ng" 
in art. 23 § 1 4°. der Leerprchtwet. 

De Kantonrechter interpreteert d,t als de 
vero·ordeeling krachtens art. 23 § 1 3° en de 
Rechtbank vat die bepaling aldus op, dat zij 
na veroordeelirrg krachtens art. 23 § 1 3° achter-

Zoo"'el de K antonrechter te Goes i ij zijn eenvolgende overtredingen van de artt. 1 en 6 
,onnis van 5 November 1919, als de Arr.- sub 2 strafbaar stelt, zoolang niet de t ijdru=mte 
Rechtbank te Middelburg in hare beslissing tusschen de op elkaar volgende overtred ngen 
van 12 December jl., verklaarden ten aanzien een jaar of !anger is geweest. 
van gerequireerde met zijne schuld daaraan Het antwoord op de vmag, we gelijk hecft, 
wettig en overtuigend bewezen : ,,dat hif, a.ls is niet zoo gemakkelijk. 
vader krachtens de wet met de verzorging De Officer van J ust t"e schaart 1"ch a.an de 
belast van zijn bij hem inwonend kind J ohanna zijde des Kantonrechters en acht in zijne 
Sch., geboren 2 Augustus 1906, data.ls !eerling memorie art. 23 § l, 4°. der Leerplichtwet door 
was geplaatst op de openbare lagere school B. de Rechtbank geschonden, terwijl ik, zij het 
te Goes, en nog niet buiten de leerverplichting niet zonder aarzeling, de meening van den 
v ie!, zijne verplichting om te zorgen, dat ge- rechter in hooger beroep deeL 
noemd kind die school geregeld bezocht, niet Oppervlakkige lezing van art. 23 § 1, 4°. der 
heeft nageleefd, a,lzoo geen zorg heeft gedragen, Leerplichtwet, ik erken dit gaarne, voert 
dat aan dit kind voldoende lager onderwijs slechts tot de slotsom, dat de woorden ,,de 
werd verstrekt en we!, doordat genoemd kind veroordeeling" enkel terugslaan op hetgeen 
de_ bedoelde school heeft verzuimd in 1919: j voorafgaat nl. op ,,onherroepelijk veroordeelde 
op 9-13 September, gedurende te!kens twee ingevolge 3°. van deze paragraaf". Aanvaardt 
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men clie lezing als juist en de woordeh der wet 
a.ls duidelijk, dan is de grief gegrond en behoort 
een ontslag van rechtsvervolging uitgbsproken. 

Evenwel staan de bepalingen eener wet niet 
op zioh ,zelf. Zij vertegenwoordi~en den 
gedachtenloop van haren maker erl vormen 
daarvan elk een scha.kel. Afzonderlijke uit 
legging van een artikrl is daaroml clikwijls 
verkeerd en er dient verband te worden gezocht 
en gelegd tusschen de bepalingen onderling. 
Allereerst nu wil ik wijzen op het algemeen 
systeem der Leerplichtwet. Zij straft niet het 
verzwmen van de school, 111aar, zooals Uw 
Raad reeds vroeger besli te, het g mis van 
zorg bij hen, die voor de geestelijke OfVOeding 
der kinderen hebben te waken. In qit stelse l 
past wel het oordeel der Recht bank, tloch niet 
da.t des Kantonrechters, waar bet onaanneme
lijk is, dat de wetgever in een gebrek a.an toe
zicht als onderwerpelijk bewezen niet a.Ileen 
niet zbu hebben voorzien, doch bpvendien 
nog den bedrijver daarvan zou hebben bevoor
deeld, door zijn straks te schetsen proeftijd uit 
te breiden; 

Trouwens dat de wetgever clit niet heeft 
gewild, blijkt ondubbelzinnig uit deb woorclin
gen en uit de geschiedenis van art. 21 § 5, 
luidende : ,,Inclien sinds het plegen an eene 
overtreding ter zake waarvan eenJ onher
roepelijke veroordeeling plaats had of de ver
oordeelde de boete vrijwillig heeft beta.aid, 
een jaar verstreken is, zonder dat door denzelf
den persoon ten aanzien van hetzelfde kind 
eene nieuwe overtreding gepleegd is, dan wordt 
bij eene latere overtreding opnieuw gehandeld 
als bij het vorige lid dezer paragraaf is 9°paald." 

Met clit voorschrift is de opvat~ing des 
Kantonrechters lijnrecht in strijd, <ilaar zij, 
volgens de Mero. van Antw. (biz. 36) een proef
tijd invoert van een jaa.r, waarbinnen volgende 
overtreclingen moeten zijn bega.an en eerst 
dan · de noodzakelijkheid van eene nieuwe 
a.dministratieve behandeling erkent, anneer 
de voorschreven proeftijd zonder nieuwe 
overtrecling is verloopen. 

In bet licht dezer bepaling moet a.rt. 23 § l, 4°. 
worden gelezen en verstaan en wanneer clit 
geschiedt, hetgeen gebeuren kan zonder de 
woorden der wet groot geweld aa-n te doen, 
blijkt de opinie der Rechtbank de eeni~e juiste, 
omdat zij Weergeeft niet enkel de a lgemeene 
strekking der wet, docb ook die barer met 
elkaar nauw verband houdende bijzondere 
bepalingen. 

Ik concludeer mitsclien tot ,·erwerping van 
het berocp. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Nijpels; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memone : (zie cone!. 
Adv.-Gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis de Recht bank 
heeft bewezen verklaard, dat enz. (zie hiervoor 
de cone!. Adv.-Gen.). 

dat de Rechtb. clit bewezen verklaarde heeft 
gequalif:iceerd en met toepa sing o. m. van 
art. 23 § 1, 4°. en § 2 der Leerplichtwet, den 
gereq uireerde te clier zake heeft veroordeeld 
als hierboven reeds is opgegeven ; 

0., da.t de requirant door die uitspraak ge
meld art · 23 § 1--4°. der Leerplichtwet geschon
den acht en daarbij, met een beroep op den 
tekst der voormelde wetsbepa.ling, betoogt, dat 
deze niet toepasselijk is op de bewezen ver
zuimen van den gerequireerde, omda.t de in 
gemeld artikel vcorkomende woorden ,,binnen 
een jaar na die" geen anderen zin kunnen 
hebben da.n ,,na eene overtreding ingevolge 
art. 23 § 1-3° der Leerplichtwet", evenwel 
ten onrechte ; 

dat immers de requirant daarbij voorbijziet, 
da.t wel voormeld art. 23 in § 1-1°., 2°. 3°. 
en 4°. de straffen bepaalt voor overtredingen 
van relatief schoolverzuim a ls ten laste van den 
gerequireerde zijn bewezen verklaard, maar de 
volledige omscbrijving van de daarin in het 
kort opgegeven overtreclingen en de bedoeling 
van den wetgever ten aanzien van de wijze van 
bestrijding van dergelijke overtreclingen, slechts 
zijn te kennen uit de bepalingen van andere 
artikelen der wet, en wel voor clit geval van 
art. 21 in verband met de artt. 1 en 6-2° der 
wet; 

dat nu uit het bepaalde in gemeld art. 21 
blijkt, dat de Leerplichtwet het voldoende 
acht eerste verzuimen van geregeld schoolbe
zoek en eerste herhalingen daarvan te bestrijden 
door de in § 1, 2 en 3 van het artikel omschreven 
administratieve aanmaning, waarscbuwing en 
aanzegging, maa.r de wet een daarna berha.ald 
verzuim, gepleegd door denzelfden persoon ten 
aanzien van hetzelfde kind, binnen ze maanden, 
na de bedoelde aanzegging, beschouwt als eene 
overtrecling waarop eene strafvervolging en 
bestraffing moet volgen, terwijl uit bet bepatlde 
in het 2• lid van § 5 van art. 21 blijkt, dat de 
Leerplichtwet bij volgende overtreclingen zoo
danige strafvervolging alleen da.n niet wil, 
wanneer sinds het plegen van eene overtrecling 
ten aanzien van betzelfde kind door denzelfden 
persoon, waarop diens veroordeeling gevolgd 'is, 
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een jaa.r verstreken is, waa.ruit volgt dat zij, 
bij herhaling van overtreding binnen gemeld 
tijdsverloop, die herhaalde overtreding steeds 
strafba.ar heeft willen stellen ; 

dat de duidelijke tekst va.n gemeld art. 21 
geen twijfel toelaat omtrent die bedoeling der 
wet, die buitendien geheel wordt bevestigd 
door de toelichting der Regeering van de 
voorgestelde strafbepalingen in hare memorien 
van antwoord bij de schriftelijke behandeling 
van ha.ar eerste ontwerp der Leerplichtwet, en 
van haa.r gewijzigd ontwerp der wet, waa.rin 
het tha.ns geldende art. 23 voorkomt, welk 
artikel dus in verband met die in de wet uit
gesproken bedoeling moet worden uitgelegd 
en toegepast ; 

dat de uitlegging van art. 23 § 1, 4°., waarop 
het middel berust, niet als juist kan worden 
a.anvaard, daa.r zij geen rekening houdt met de 
in de wet tot uiting gekomen bedoeling van 
den wetgever, immers zich uitsluitend grondt 
op de woorden eener enkele wetsbepaling in 
plaats van die bepaling te beschouwen in het 
verband met de verdere bepalingen der wet, 
uit welk verband, zooals hierboven is uiteenge
zet, de ware beteekenis van de a.ls geschonden 
aangehaalde wetsbepaling duidelijk blijkt; 

dat de rutlegging van het middel tot de 
ongerijmdheid zou leiden, dat elke overtreding 
a.ls de onderwerpelijke niet a.Ileen straffeloos 
kan pla.ats hebben, maar de administratieve 
behandeling ingevolge art. 21 _§ 5, 2°. lid ook 
zoude zijn uitgesloten, indien de o"ertreder 
slechts zorgde, dat er geen jaar verstreek, 
voor dat hij eene nieuwe overtreaing pleegde; 

dat de Recht bank, na in het bestreden vonuis 
er op te hebben gewezen, dat art. 23 § 1, 4°. tot 
eene opva.tting, a.ls in het middel bedoeld, we! 
aanleiding geeft, maar da.artoe niet dwingt, te
recht da.t artikel, in overeenstemming met de 
bovenvermelde opvatting, heeft uitgelegd en 
a.ldus, begrepen, dat de daarin voorkomende 
woorden ,,binnen een faar na die, welke tot 
de veroordeeling geleid heeft" beteekenen ,,bin
nen een faar na eene overtreding, welke tot de 
veroordeeling van den overtreder geleid heeft" 
en voorts gemeld aitikel met juistheid op de 
bewezen verklaarde feiten heeft toegepast ; 

dat bijgevolg het middel van ca.ssatie is 
onaannemelijk : 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

16 Maart 1920. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 8 November 
1919 (Staatsbllld nq, 740), tot uitYoering 
van artikel 35 der Woningwet. S. 116. 

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

Arbeid, van Justitie en van Financien, van 
16 Januari 1920, Litt. A, afdeeling Volksge
zondheid, van 24 Januari 1920, lste afdeeling 
B, n°. 827, en van 28 Januari 1920, n°. _141, 
afdeeling Genera.le Thesaurie : 

Gezien artikel l, tweede lid, van Ons besluit 
van 8 November 1919, ter uitvoering van 
artikel 35 der Woningwet (Staatsblad n°. 740); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1920, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport . van Onze Minis
ters van Arbeid, van-Justitie en van Financien 
van 3 Maart 1920, n°. 3190, afdeeling Volksge
zondheid, van 10 Ma.art 1920, lste afdeeling B, · 
n°. 803, en van 13 l\faart 1920, n°. 121, afdeeling 
Genera.le Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig (lrtikel . 
Ons besluit van 8 November 1919 (Staatsblad 

n°. 740) wordt gewijzigd als volgt: 
Artikfll 1, tweede lid, wordt gelezen als 

volgt: 
,,De Raad bestaat uit ten hoogste vijf en 

twintig leden". 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaat,st en waar,an afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van tate 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den Maart 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
De Minister van Justitie, 

AALBERSE. 
HEEMSKERK. 

De Minister van Financiln, DE VRIF.S. 
(Uitgeg . 30 11foart 1920.) 

16 Maart 1920. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Commisssrissen der 
Koningin in de provincien betreffende 
mededeeling van Koninklijke besluiten 
in zake beroep Hinderwet. 

Bij brief dd. 19 Februari 1919 Afdeeling A. S. 
( ) n°. 98 H, gaf de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel U HoogEdelgestrenge te 
kennen, dat bij hem de vraag gerezen was, 
of het niet gewenscht ware, maatregelen te 
nemen ter voorkoming der vertraging, welke 
thans ondervonden wordt bij de mededeeling 
a.an de belanghebbenden, van de Koninklijke 

esluiten, waarbij beslist wordt op krachtens 
de Hinderwet ingestelde beroepen. Tevens 
verzocht zijn voornoemde am btgenoot Uw 
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oordeel te mogen vernemen betreffe de een 
in verband hier~ede ontworpen regeling. 

Na kennis genomen te hebben van de linhoucl 
van de verschillende ter zake ontvangen ambts
berichten, ben ik tot de slotsom g~omen, 
dat he inderdaad wenschelijk is te /1,Chten, 
dat de mededeeling der hierbedoelde ~onink
lijke Besluiten bespoedigd wordt. J\'.fet het 
oog hierop he b ik de eer te Uwer · kefnis te 
brengen, _da~ in de toekomst de hier~fdoelde 
mededeelmg zal plaats hebben · als hieronder 
is omschreven. j 

In alle gevallen, waarbij beroep is ingesteld 
tegen de beslissing van een gemeent~stuur, 
wordt vanwege mijn departement n den 
concessionaris en aan hem, die het beroep 
instelde, zoo deze een antler is clan 4e con
cessionaris, rechtstreeks een afschrift ,ran de 
Koninklijke Beslissing toegezonden biJ gead
viseerden dienstbrief. Voorts wordenl even
eens rechtstreeks a.an de Ge~leputeerde I Staten 
der betrokken provincie twee exemplaren van 
bedoeld° Koninklijk Besluit toegezonde~ waar
van een exemplaar bestemd is voor het r rchief
van dat College en het andere ter doorzending 
aan den ambtenaar, die ter zake za.l f.ebben 
gediend van ·advies. Tevens worden lhierbij 
ingesloten de stukken, behoorende tpt het 
archief van Gedeputeerde Staten en van de 
betrokken gemeente ; ik zal het op prijs rellen, 
dat Gedeputeerde Staten laatstgenoemde be
scheiden aan het bestuur van die geln.eente 
doorzenden, na van den inhoud desge'ltenscht 
opnieuw inzage te hebben genomen. Ei~delijk 
zal ook laatstgenoemd bestuur rechtttreeks 
van mijn Departement een exemplaar an de 
Koninklijke beslissing ter kennisneming toe-
gezonden krijgen. \ 

ik verzoek U Gedeputeerde Staten en de 
gemeentebesturen in Uwe provincie mr t den 
inhoud van dit schrijven in kennis te lstellen 
en eerstgenoemd College uit te noodigeJ.' zijne 
medewerking in deze wel te willen verl~ren. 

(W. v. d .

1

B. A.) 

17 Maart 1920. Miss1vE van den Minister 
van Justitie aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betr~ffende 
de wet op de Woonwagens en Woonschepen. 

Het voorloopig buiten werking later, van 
art. 31 der wet op woonwagens en woonschepen 
vindt zijn grond in de omstandigheid, dat I 
ingevolge de wet van 11 Jan. 1919 (Staiit8b/,ad 
n°. 16) eerst d.d. 1 Februari 1920 de wet op 
woonwagens en woonschepen haar voile fracht 
zou ontplooien. Intusschen is, _gelijk U oekend 1 

zal zijn, in verband met den woningnood, bij 
de Staten-Genera.al een wetsontwerp aanhangig, 
strekkende tot het nader vaststellen van dien 
datum op 1 Februari 1921. 

Wet en verordening blijven dus voorshands 
naast elkaar best~an. 

het lager gezag kan echter zijne verorde
ningen reeds nu aan den veranderden stand 
van zaken aanpassen. 

Het is mij bekend, dat o. a. B. en W. van 
Rotterdam voor hunne gemeente het daartoe 
noodige reeds verrichten en het is ongetwijfeld 
wenschelijk, ·dat ook elders dit voorbeeld zoo
veel mogelijk navolging vinde. 

lk verzoek U de burgemeesters hiermede 
in kennis te stellen. (Gem. Stem.) 

18 Maart 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door M. J. 
van Heyst, hoofd van, en mej. A. J. van 
den Boom, onderwijzeres aan de openbare 
lager!'l school te Engelen, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noordbra
bant, van 12 Ma.art 1919, n°. 17a, tot 
goedkeu;ing van het besluit van den 
Raad der gemeente Engelen, van 28 Sep
tember 1918, tot vaststelling van eene 
verordening tot regeling van de wedden 
van het onderwijzend personeel aan de 
openbare lagere school in die gemeente. 
s. 117. 

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

M. J. van Heyst, hoofd van, en m ej. A. J. van 
den Boom, onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Engelen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant, van 
12 Maart 1919, n°. 17a, tot goedkeuring van 
het basluit van den Raad der gemeente Engelen, 
van 28 September 1918, tot vaststelling van 
eene verordening tot regeling van de wed
den van. het onderwijzend personeel aan de 
openbare lagere school in clie gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling van de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 November 1919, n°. 409; 

Op de voordracht van Onzen M:inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
15 M:aart 1920, n°. 2610, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Engelen bij beshtit van 28 September 1918 
heeft vastgesteld eene ,erordening tot regeling 
der jaarwedden, enz . . van de onderwijzers in 
clie gemeente ; 
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dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabamt 
bij besluit van 12 Maart 1919, n°. 17a, daaraan 
goedkeuring hebben verleend; 

dat artikel 13 dier verordening bepaalt, dat 
zij 1 Januari 1919 in werking treedt; 

Overwegende, dat wegens de in-werking
treding op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 
wet tot regeling van het lager onderwijs, krach
tens welke de jaarwedden der onderwij zers 

_niet meer bij eene gemeentelijke verordening, 
maar bij de wet worden geregeld, bovenvermelde 
verordening, die eveneens op <li en datum in 
werking treedt, niet als rechtsgeldig kan worden 
beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager 
onderwijs; 

Hebben goedge,Tonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomoemden Minister in het Staatsbl.ad za.J 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 18den Maart 1920. 

No. 2610. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K un8ten en TV etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 6 April 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
.ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 15 Maart 1920. 
Beroep tegen onder

wij zerssalarisregeling te 
Engelen. 

·Aan de Koningin. 
Bij Kabinetsbeschikking van 10 November 

1919, n°. 40 werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen ge
steld het advies van den Raad van State, 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
M. J. van Heyst, hoofd van, en mej. A. J. van 
den Boom, onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Engelen, tegen het beslujt van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
12 Maart 1919, n°. 17a, tot goedkeuring van 
het besluit van den Raad der gemeente Engelen, 
van 28 September 1918, tot vaststelling .;,an 
eene verordening tot regeling van de wedden 
van het onderwijzend aan de openbare lagere 
school in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 November 1919, n°. 409; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen van: 

Overwegende, dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de salaris
sen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de 
beshriten van Gedeputeerde Staten die goed
keuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring <ran Gedeputeerde Staten en het 
beroep op-Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in artikel XIII en XIV der 
wijzigingswet is vastgesteld - te dezen aan
zien ontbreekt; 

Overwegende wijders dat artikel XI der 
wijzigingswet voorschrijft dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden waa,rop de onder
wijzers aan de openbare lagere scholen krach
tens deze wet aanspraak hebben, lager zijn 
dan het gezamenlijk bedrag der inkomsten 
per jaar; 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsbl.ad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
bl.ad n°. 14 7) ; 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
AfdeeHng voor de Geachillen van Beatuur, van verordening (d.i. de plaatselijke verordening) 
5 November 1919, n°. 409, vergezeld Yan het mits de vaststelling van die verordening door 
ontwerp van een met redenen omkleed, door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende plaats gehad, voor ieder der bij het in werking 
het beroep, waarvan, krachtens machtiging treden dezer wet in dienst zijnde onderwijzers 
,an Uwe Majesteit, van 29 September 1919, I door Burgemeester en Wethouders de jaar
n0. 23, de overweging door mij bij die Afdeeling wedde t elken jare op evengenoemd gezamen-
is a.anhangig gemaakt. lijk bedrag wordt vastgesteld; 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: I dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
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door den gemeenteraad voor 1 J'an ari 1919 
vastgesteld a.Js een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwij ze 111oet vol
doen, zich niet verdraagt; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en versta n: 
de appellanten niet-ontvankelijk te ,er-

klaren in hun beroep. \ 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast m"et de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 

De Minister van .Onderwijs, I 
K unsten en W etenschappen, 

Met de conclusie van den Raad vtn State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, om 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 
in hun. beroep, kan ik mij vereenige1i1, echter 
niet met de overwegingen, die de Afdeeling 
daaraan laat voorafgaan. 

De Raad der gemeente Engelen ~eeft bij 
besluit van 29 September 1918 va tgesteld 
eene Verordening tot regeling der jawrwedden 
enz. van de onderwjjzers in die gemeente, welk 
besluit is goedgekeurd bij besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van 12 Maart 
1919, n°. 17a. \ 

Gelijk ik in mijn rapport van 4 Februari 
1920, n°. 10322, afdeeling Lager oJrderwijs 
Algemeen, hetwelk geleid heeft tot Uwer 
Majesteits besluit van 6 Februari 1920 (Staats
blad n°. 58), aanvoerde, moeten de bevoegd
heid van Gedeputeerde taten om zoodanige 
verordening ook na 1 J anuari 1919 al \!an niet 
goed te keuren, en de bevoegdheid vlrn Uwe 
Majesteit, om in geval van hooger beroep 
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten, 
die goedkeuring betreffende, eene beslissing 
te nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is, 
of de appellanten in hun beroep niet-ontvan
kelijk zijn, naar mijn oordeel, als volkomen 
rechtsgeldig worden beschouwd. 

In artikel 13 der verordening is echter 
bepaald, dat zij 1 J anuari 1919 in werking 
treedt. 

Vermits evenwel te rekenen "Van dien datum, 
blijkens het bepaalde in artikel X, ee ste lid, 

de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) 
in werking is getreden, krachtens welke de 
jaarwedden der onderwijzers niet meer bij eene 
gemeentelijke verordening, maar bij de wet 
worden geregeld, kan de bovenvermelde ver
ordening van den Raad der gemeente Engelen 
niet als rechtsgeldig worden beschouwd, zoodat 
op dien grondm . i. de appellanten in hun beroep 
niet-ontvankelijk moeten woi:den verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit ver
oorloof ik mij Uwer Majesteit hierbij eerbiedig 
ter bekrachtiging aan te bieden. 

De Mini-ster van Onderwijs, 
K unsten en ·w etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

19 1l1aart 1920. BE~LUIT, tot schorsing van 
het besluit ,an den Raad der gemeente 
Wieringen van 2 December 1919, strek
kende tot vaststelling van een suppletoir 
kohier van den hoofdelijken omslag dier 
gemeente over 1919, · en van het besluit 
van de Gedeputeerde Staten van Noord
holland van 18 Februari 1920, n°. 28 , tot 
goedkeuring van dat kohier. S. 118. 

Geschorst tot 1 Juni 1920. 

HJ Maart 1920. BESLUIT, houdende bepaling 
,an den dag, waarop de wet van 15 De
cember 1917 (Staa tsbl.adn°. 701) in werking 
treedt. S. 119. 

BepaaW, op 1 J uni 1920. 

20 Maart 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen, ingesteld door 1°. G. 
E. Bron en 5 anderen, allen onderwijzers 
bij het openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Beerta; 2°. de Afdeeling ,,Beerta 
en omstreken van den Bond van Neder
landsche Onderwijzers", tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 5 September 1918, n°. 30, 3de afdee
ling, tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente B eerta op 15 Juli 
1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 120. 

WIJ ,WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
1°. G. E. Bron en 5 anderen, allen onder-

wijzers bij het openbaar lager onderwijs in 
de gemeente B eerta; 

2°. de Afdeeling ,,Beerta en omstreken van 
den Bond van Nederlandsche Onderwijzers", 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
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van Groningen, ,an 5 September 1918, n°. 30, 
3de afd., tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Beerta op 15 Juli 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Aideeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 325; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 Maart 1920, n°. 2744, afdeeling Lager 
Onderwijs AJgemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Beerta bij zijn besluit van 15 Juli 1918 eene 
verordening tot regeling van de jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs in die gemeente heeft 
vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

Artikel 1. Met inbegrip der verhooging in
gevolge de wet van 23 Februari 1918 (Staats
blad n°. 147) worden de jaarwedden vastge
steld als volgt : 

De jaarwedde van den onderwijzer of onder
wijzeres aan de openbare lagere scholen in deze 
gemeente bedraagt f 850. 

Na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren hier of elders 
wordt deze jaarwedde telkens met f 100 en na 
12 en 14 dienstjaren telkens met f 50 verhoogd. 

Voor het verkrijgen der hoofdakte wordt 
de jaarwedde bovendien verhoogd met f 200 
met ingang van den eersten dag der daarop 
volgende maand. 

Artikel 2. De jaarwedde bedraagt bov~n 
het bepaalde in artikel 1 van den onderwijzer, 
die verlangd wm:dt met aanteekening voor de 
Franscbe of Duitsche taal f 200; voor beide 
akten f 400. 

Artikel 3. De jaarwedden van de boofden 
der scbolen bedragen f 350 meer dan die der 
onderwijzers, bedoeld in artikel 1 en 2. Boven
dien genieten zij vrije woning met tuin. 

Artikel 12. Deze verordening treedt in 
werking op 1 Januari 1918; 

dat bij besluit van 5 September 1918, n°. 30, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gronin
gen aan die verordening hunne goedkeuring 
hebben verleend ; 

dat tegen dat besluit bij Ons beroep hebben 
ingesteld 

1°. G. ]]. Bron en 5 anderen, allen onder
wijzers bij bet openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Beerta, en 

2°. de Aideeling ,,Beerta en omstreken vat1 

den Bond van Nederlandscbe Onderwijzers", 
beiden met het verzoek, dat in de gemeente 
Beerta eene betere jaarweddenregeling worde 
vastgesteld ; 

Overwegende, wat betreft bet beroep van 
de in de eerste plaats genoemde appellanten, 
dat de jaarweddenregeling, zooals zij door den 
Raad der gemeente Beerta is vastgesteld, als 
voldoende moet worden beschouwd; 

Overwegende, wat de tweede appellante be
treft, dat artikel 14 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs bet recht van hooger be
roep toekent aan ieder, die bij de vernietiging 
of verbetering van bet besluit van Gedeputeerde 
Staten belang beeft ; 

dat ,,belang" daarbij te verstaan is in den 
zin van eigen persoonlijk belang ; 

dat de appelleerende Afdeeling niet geacbt 
kan worden bij de vernietiging van bet bestre
den besluit een eigen persoonlijk belang te 
bebben en zij dus in baar beroep niet-ontvan
kelijk behoort te worden verklaard ; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager 
onderwijs; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
10. met handhaving van bet besluit van Ge

deputeerde Staten van Groningen het daartegen 
door de i de eerste plaats genoemde appellanten 
ingestelde beroep ongegrond te verklaren ; 

20. de Aideeling ,,Beerta en omstreken van 
den Bond van Nederlandsche Onderwijzers" 
in haar beroep niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met bet rapport van Onzen 
voornoemden ]'.l'[inister in het Staat,sblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 20sten Maart 1920. 

N°. 2744. 

WILHELMI~ A. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 6 April 1920.) 

LAGER ONDERWJJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 17 Maart 1940. 
Beroepen onderwijzers

jaarweddenregeling 
te Beerta. 

Aan de Koningin. 
Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 

I )919, no. 57, werd van wege Uwe Majesteit 
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om consideratien en advies in mijne handen a. kracbtens de wetten van 6 Juni 1913 
ge teld bet adYies van den Raad van State, (Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
Afdeeling voor da Geschillen .an Bestuur, van blad n°. 147); 
29 October 1919, n°. 325, vergezeld van een b. kracbtens de in bet eerste lid bedoelde 
met redenen omkleed, door Uwe Majesteit verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
te nemen besluit, betreffende de beroepen mits de vaststelling van die verordening door 
waarvan, kracbtens machtiging van Uwe den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 beeft 
Majesteit, van 18 Maart 1919, n°. 87, de over- plaats gebad, 
weging door mij bij di e Afdeeling is aanhangig voor ieder der bij bet in werking treden dezer 
gemaakt. wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge-

Dat ontwerp-besluit luidt a ls volgt: 1 meester en Wethouders de jaarwedde telken 
WIJ WILHELMINA, ENZ. jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
Beschikkende op de beroepen, ingeRteld vastgesteld ; 

door dat· derbalve door de wet de salarisregelingen 
Jo. G. E. Bron en 5 anderen, allen onder- door den gemeenteraad v66r l Januari 1919-

wijzers bij het openbaar lager onderwijs in de vastgesteld als een vaststaande norm worden 
gemeente B eerla; aanvaard ; 

20. de .Afdeeling ,,Beerta en omstreken van dat daarmede een besluit, hetzij van Gede-
den Bond van Nederlandsche Onderwijzers", puteerde Staten , betzij van Ons, gegrond op, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
van Groningen, van 5 September 1918, n°. 30, een salarisregeling redelijkerwijze moet vol--
3de afd., tot goedkeuring van de door den doen, zich niet verdraagt ; 
Raad der gemeente Beerta op 15 Juli ) 918 Gezien de wet tot .regeling van het Lager 
vastgestelde verordening tot regeling der Onderwijs ; 
jaarwedden van bet onderwijzend personeel H ebben goedgevonden en verstaan : 
bij bet openbaar lager onderwijs aldaar ; de appellanten niet-ontvankelijk te verkla-

Den Raad van State, Afdeeling voor de ren in hunne beroepen. 
Gescbillen van Bestuur, gehoord, advjes van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
29 October 1919, n°. 32fi; Wetenschappen is belast m et de uitvoering 

Op cle voordracht van Onzen Minister van van dit besluit, waarvan afschrift za.l worden 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van gezonden aan den Raad van State, Afdeding 

Overwegende : dat met de in-werking-treding voor de Geschillen van Bestuur. 
op 1 J anuari 1919 van de gewij zigde wet tot De Miniater van Onderwijs, 
regeling van het Lager Onderwijs, die de Kunsten en Wetenschappen, 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grond· 
slag regelt , goedkeuring van Gedeputeerde Op de grorlden, aangevoerd in mijn rapport 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling 
niet m eer ~-n aanmerking komt en derhalve Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
tegen de beslu.iten van Gedeputeerde Staten heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
die goedkeuring betreffende geen beroep op 1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, 
Ons is toegelaten ; dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit om, 

dat immers de voorschriften betreffende de in geval van hooger beroep tegen een in 1918 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststel- betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
ling der salarissen betreffen, dee! uitmaken in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
van eene regeling, welke na i J anuari 1919 van eene verordening tot regeling der onder
geheel is vervallen, terwijl eene overgangs- wijzersjaarwedden, ook na 1 J anuari 1919 
bepaling - zooals o.a. in art . XIII en XIV eene beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
der wijzigingswet is vastgesteld - te dezen regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
aanzien ontbreekt ; ongegrond is of de appellanten in bun beroep 

Overwegende wijders dat art. XI cler wijzi- niet-ontvankelijk zijn, als volkomen rechts
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge- geldig moet worden beschouwd. 
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers In aansluiting aan deze algeme~ne redenen 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze I en thans overgaande tot het uitbrengen van 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan bet een adnes in zake de onderhavige beroepen, 
gezamenlijk bedrag der inkmnsten per jaar: ben ik van oordeel, dat bet beroep van de 
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in de eerste plaats genoemde appellanten on
gegrond is en dat de tweede appellante in haar 
beroep niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwei 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K1tnsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

20 Maart 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door J . 
Schroder en 13 anderen, allen onderwijzers 
en onderwijzeressen aan openbare lagere 
scholen te Nieuwleusen, tegen het. besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel . 

. van 29 April 1919, 2de afdeeling, n°. 3030/ 
2226, waarbij goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den Raad der gemeente 
Nieuwleusen van 16 April 1919, n°. 1/174, 
tot intrekking van zijn besluit van 30 Au
gustus 1918, n°. 2/147, en tot aanvulling 
van zijn besluit van 19 J anuari 1918, 
n°. 1/116, inzake de onderwijzersjaarwed
denregeling in die gemeente. S. 121. 

WIJ WILHE;LMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
J. Schroder en 13 anderen, alien onderwijzers 
en onderwijzeressen aan openbare lagere 
scholen te Nieuwleusen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel van 29 
April 1919, 2de afdeeling n°. 3030/2226, waarbij 
goedkeuring is verleend aan het besluit van 
den Raad der gemeente Nieuwleusen, van 
16 April 1919, n°. 1/174, tot intrekking van 
zijn besluit van 30 Augustus 1918, no. 2/147 
en tot aanvulling van zijn besluit van 19 J anuari 
1918, n°. 1/116, in zake de onderwijzersjaar
weddenregeling in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 308 ; 

• Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 Maart 1920, n°. 2748, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, . dat de Raad der gemeente 
Nieuwleusen bij besluit van 27 December 
1916, n°. 1/58, heen vastgesteld eene verorde
ning tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel, verbonden aan de 
openbare lagere scholen in die gemeente, 

welke blijkens a rtikel 10 met ingang van 
1 Januari 1917 in werking is getreden; 

dat deie verordening is gewijzigd bij Raads
besluiten van 19 Januari 1918, n°. 1/116 en 
van 30 Augustus 1918, n°. 2/147 ; 

dat dit laatste besluit is ingetrokken bij 
Raadsbesluit van 16 April 1919, n°. 1/174, 
terwijl de gewijzigde verordening daarbij tevens 
werd aangevuld met eene bepaling onder 1°., 
luidende als volgt : 

,,3°. Het hoofd der school en de onder
wijzer van bijstand, welke volgens boven
staande regeling eene wedde geniet, gelijk 
a.an, of hooger dan de wedde volgens de wet 
van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. I47), 
zal geene uitkeering meer ont.angen, als be
cloeld in genoemde wet van 23 Februari 1918. 

Het hoofd en de onderwij zer va.n bijstand, 
die volgens bovenstaande regeling de minimum
jaarwedde volgens de wet van · 23 Februari 
1918 (Staatsblad n°. 147) niet ontvangt, zal 
zoodanige uitkeering ontvangen, dat zijne 
wedde gelijk is aan het minimum, bedoeld bij 
de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 
147)"; 

dat Gedeputeerde Staten van Overijssel aan 
het Raadsbesluit van 16 April 1919, n°. 1/174, 
hunne goedkeuring hebben verleend bij be
sluit van 29 April 1919, 2de afdeeling, n°. 
3030/2226; 

dat appellanten tegen dit besluit bij Ons 
in beroep zijn gekomen, daarbij aanvoerende, 
dat eene regeling, geldencle voor het jaar 1918 
behoort te worden vastgestelcl, krachtens welke 
de uitkeeringen, bedoeld in de wet van 23 Fe
bruari 1918 (Staatsblad n°. 147), aan hen zullen 
moeten worden uitbetaald ; 

Overwegende, dat de minima-jaarwedden 
volgens evengenoemde wet aan de appellanten 
in bovenvermelde verordening, zooals zij is 
gewijzigd en aangevuld , zijn gewaarborgd en 
deze regeling als voldoende moet worden be
schouwd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met 'Cle uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
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Afdeeling voor de Geschillen ·van Bestuur. 
's-Gravenhage den 20sten Maart 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W ~tenschappen, 

N°. 2748. 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg . 6 April 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 17 Maart 1920. 
Beroep onder_wijzers
, salari sregeling 

te Nieuwleusen. 

Aan de Koningin. 
Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 

1919, no. 59, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 308, vergezeld van 
het ontwerp va.n een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan, kra.cbtens mach
tiging van Uwe Majesteit, van 27 Augustus 
1919, no. 24, de overweging door mij bij die 
Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-beshtit luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Schroder en 13 anderen, allen onderwijzers 
en onderwijzeressen aan openbare lagere 
scholen te Nieuwleusen, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel van 29 
April 1919, 2de afdeeling, n°. 3030/2226, tot 
goedkeuring van de door den Raad der ge
meente Nieuwleusen op 16 April 1919 vast
gestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Aideeling voor de 
Geschillen vail' Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 308; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs, die de 
11alarissen det onderwijzers op nieuwen grond
slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers 
niet meer in aanmerking komt en derhalve 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten, 

die goedkeuring betreffende, geen beroep op 
Ons is toegelaten; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvanklijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan a,fschrifi zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

·Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen . 

Op 9-e gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelke leidde 
tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van meening, 
dat er geen wettelijk bezwaar kan rijzen tegen 
een Raadsbesluit, in 1919 genomen, waarbij 
eene v66r 1 Januari 1919 vastgestelde onder
wij zerssa,larisverordening wordt gewij zigd of 
aangevuld, terwijl de bevoegdheid van Gede

. puteerde Staten. om zoodanig besluit ook na 
1 Januari 1919 al dan niet goed te keuren en 
de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een besluit 
van Gedeputeerde Staten, die goedkeuring 
betreffende, eene beslissing te nemen, waarbij 
de vereischte regeling wordt vastgesteld, 
tenzij het beroep ongegrond is, of de appellanten 
in hurt beroep niet-ontvankelijk zijn, naar mijn 
oordeel als volkomen rechtsgeldig moeten 
worden beschouwd. 

In aansluiting aan• de algemeene redenen, 
in bovengenoemd rapport aangevoerd en 
thans overgaande tot het _uitbrengen van een 
advies in zake het onderhavige beroep, ben 
ik van oordeel, dat het ingestelde beroep on
gegrond is. · · , 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, 
zijn vermeld in bet ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

20 Maart 1920. BESUTIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door C. A. 
Backer en S. A. H. van Eck, respectievelijk 
hoofd en onderwijzeres aan de openbare 
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lagere school .te Melissant, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
holland, van 28 October 1918, B. n°. 2782, 
(4• afd.), G. S. n°. 37, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente 
Melissant op 2 Augustus 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwij s aldaar. S. 122. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
C. A. Backer en S. A. H. van Eck, respectie
velijk hoofd en onderwijzeres aan de openbare 
lagere school te Melissant, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholl.and, 
van 28 October 1918, B. n°. 2782, (4• afd.), 
G.S. n°. 37, tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Melissant op 2 Augustus 
1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwi}zend . per
soneel bij het openbaar lager onderwijs al
daar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 324; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
17 Maa.rt 1920, n°. 2750, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Melissant bij zijn besluit van 2 Augµstus 1918 
eene verordening tot regeling van de jaar
wedden der onderwij zers in die .gemeente heeft 
vastgesteld ; 
. dat in die verordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

Artikel 1. De jaarwedden van het onder
wijzend personeel der openbare lagere school 
.bedragen m et inbegrip van hetgeen het geniet 
volgens de wet van den 23sten Februari 1918 
(Staatsbl.ad n°. 147) : 

1 °. voor het hoofd der school: 
a . met minder dan 6 dienstjaren . . f 1200 
b. met 6 en meer, doch minder dan 

8 di enstj aren . . . . . . . . 1300 
c. met 8 en meer, doch minder dan 

10 dienstjaren. . . . . . . . 1400 
d. met 10 en meer, doch minder dan 

13 dienstjaren. . . . . . • . . . 1500 
e. met 13 en meer, doch minder dan 

16 dienstjaren. . . . . . . . . . 1600 
f. met 16 en meer dienstjaren . . . 1700 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan : 
a. met minder dan 2 dienstjaren . f 700 

b. met 2 en meer, doch minder dan 
4 dienstjaren . . . . . . . . . . f 800 

c. met 4 en meer, doch minder dan 
6 dienstjaren . . . . . . . . 900 

d. met 6 en meer, doch minder dan 
8 dienstjaren . . . . . . . . 1000 

e. met 8 en meer ,doch minder dan 
10 dienstjaren. . . . . . . . llOO 

/. met 10 en meer, doch minder dan 
13 dienstjaren. . . . . . . . . . 1200 

g. met · 13 en meer clienstjaren . . . 1300 
.l\.rtikel 15. Deze verordenjng wordt geacht 

in werlting -te zijn getreden op 1 Janu
ari 1918 ; 

dat bij besluit van 28 October 1918, B. n°. 
2782 (4• afd.) , G. S. n°. 37, Gedeputeerde 
Staten van Zuidholl.and aan die verordening 
hunne goedkeuring hebben verleend; 

dat tegen dat besluit C. A. Backer en S. A· 
H. van Eck, onderscheidenlijk hoofd en onder
wijzeres aan de openbare lagere school t e 
Melissant, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
waarbij zij de volgende verbeteringen ver
zoeken: 

1°. het toevoegen aan de wedderegeling voor 
het hoofd van eene zesde diensttijdverhoo
ging van f 100 ; 

2°. de toekenning aan het hoofd der school, 
buiten de verhooging voor bija-kten, van eene 
belooning voor onderwijs, buiten de gewone 
schooluren, berekend naar f 25 per jaarlijksch 
lesuur; 

3°. toekenning aan de onderwijzeres, in 
plaats van f 50 voor onderwijs in de hand
werken buiten de gewone schooluren van 
f 25 per jaarlijksch (bedoeld zal zijn wekelijksch) 
lesuur; 

en 4°. verhooging van de belooningen voor 
het geven van herhalingsonderwijs; 

Overwegende, dat de jaarweddenregeling, 
zooals zij door den Raad der gemeente M elissant 
is vastgesteld, als voldoende moet worden 
beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en Verstaan : 
met handhaving van het besluit van Gede

puteerde Staten van Zuidholland het daartegen 
door de appellanten ingestelde beroep on
gegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsbl.ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad ).,an State, 
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Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
's-Gravenhage, den 20sten Maart 1920. 

N°. 2750. 

WILHELMINA. 

De Jlfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

. J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 15 April 1920.) 

LA.GER ONDERWIJS A.LGE)1EES. 

B3roep in zake onderwijzers• 
jaarweddenregeling te 

Melissant. 
's-Gravenhage, 17 l\faart 1920. 

Aan de Koning·in. 
Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 

1919, n°. 56, werd van wege Uwe l\fajesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 324, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe l\fajesteit te nemen besluit, betref. 
fende het beroep, waarvan, krachtens mach
tiging van Uwe l\fajesteit, van 18 Maart 1919, 
n°. 87, de overweging door mij bij die Afdee
ling is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
C. A. Backer en S. A. H. van Eck, resp. hoofd 
en onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Melissant, tegen het besluit van Gedepu. 
teerde Shten van Zuidholland van 28 October 
1918, B n°. 2782, (4• afd.) G. S. n°. 37, tot 
goedkeuring van de door den Raad der ge• 
meente Meli-ssant op 2 Augustus 1918 vast
gestelde verordening tot regeling der jaar• 
wedden van het onderwijzend personeel hij 
het openbaar lager onderwijs aldaar ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 324; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscliappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de sala. 
rissen der onderwijzers op ni uw n grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwij zers niet 
meer in aanmerking komt en derhalve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten die 

goedkeuring betreffende ge_en beroep op Ons 
is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ont
breekt; 

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi. 
gingswet voorschrijft dat, indien in eel).e ge. 
meente de jaa r wedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats• 
blad no. 147); 

b .. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i . de plaatselijke verordening) 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
heeft plaa,ts gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zij1)de onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk be
drag wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelin
gen door den gemeenteraad v66r 1 Janua.ri 
1919 ,astgesteld als een vaststaande norm 
warden aanvaard ; 

dat daarme'1.e een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waar• 
aan een salarisregeling redelijkerwijze moet 
voldoen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minister van Ondenvijs, l{.unsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit; waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij nie 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk heeft 
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geleid tot Uwer Majesteits besluit van 6 Febru
ari 1920 (Staatsblad n°. 58), hen ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om 
in geval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
-van eene verordening tot regeling van de jaar
wedden der onderwijzers, verbonden aan open
bare lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 
eene beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
regeling woi;dt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is, of de appellanten in hun beroep 
niet-ontvankelijk zijn, als volkomen rechts
geldig moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat het ingestelde beroep 
-ongegrond is. 

De gronden:, waarop <lit oordeel steunt, zijn 
.Aermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De llf-inister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

22 Maart 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Adorp, tegen het be-

. sluit van Gedeputeerde Staten vp,n Gro
ningen, van 26 September 1918, n°. 77, 
3de afdeeling, tot onthouding der goed
keuring aan de door den Raad der ge
meente Adorp op 30 Augustus 1918 vast
gestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend per
soneel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 123. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Adorp, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen, van 26 September 1918, n°. 77, 3de af
deeling, tot onthouding der goedkeuring aan ' 
de door den Raad der gemeente Adorp op 
30 Augustus 1918 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden_ van het onder
wijzend personeel bjj het openbaar lager onder
wijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 322 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

1920. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
19 l\faart 1920, n°. 2890, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Adorp bij zijn besluit van 30 Augustus 1918 
eene verordening tot regeling van de jaarwed
den enz. der onderwijzers aan de openbare 
lagere scholen in die gemeente heeft vastge
steld; 

dat in die vei;ordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

Artikel 1. De jaarwedden van de onder
wijzers aan de openbare lagere scholen in deze 
gemeente worden met inbegrip van hetgeen 
den onderwijzers wordt toegekend ingevolge 
de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad 
n°. 147), bepaald als volgt: 

1°. Voor de hoofden der scholen: 
met minder dan 5 dienstjaren . . . f 1250 ; 
met 5 en meer, doch minder dan 

10 dienstjaren . . . . . . . . . . . 1300 ; 
met 10 en meer, doch minder dan 15 

dienstjaren . . . . . . . . . . . . . 1350; 
met 15 en meer, doch minder dan 20 

dienstjaren. . . . . . . . . . . . . 1400 ; 
met 20 en meer dienstjaren . . . . 1450 ; 
2°. Voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan : 
met minder dan 2 dienstjaren . . . f 700 ; 
met 2 en meer, <loch minder dan 5 

dienstjaren. . . . . . . . . . . . 800 ; 
met 5 en meer, doch minder dan 10 

dienstjaren. . . . . . . . . . . . . 900 ; 
met 10 en meer, <loch minder dan 15 

dienstjaren. . . . . . . . . . . . . 1075 ; 
met 15 en meer, <loch minder dan 20 

dienstjaren. . . . . . . . . . . . . 1150 ; 
met 20 en meer dienstjaren . . . . 1225. 
Als diensttijd komt in aanmerking de tijd 

voor en na de invoering dezer verordening 
doorgebracht in dienst, zoowel aan openbare 
als aan bijzondere lagere scholen, als hoofd 
en als onderwijzer tot bijstand van het hoofd 
der school, zoomede diensten, bewezen volgens 
artikel 33 der wet tot regeling van het lager 
ondentjjs, en volgens het laatste lid van 
artikel 22 der wet van 13 Augustus 1857 
(Staat,buxd n°. 103). 

Artikel 2. De jaarwedde bedraagt voor elk 
der onderwijzers, die het hoofd der school 
bijstaan en den rang van hoofdonderwijzer 
bezitten, f 100 meer en voor hen, die den 
leeftijd van drie en twintig jaren volbracht 
hebben en ter voldoening aan artikel 24 der 
wet tot regeling van het lager onerwijs aan
wezig zijn in scholen met meer dan vier onder-

18 
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wijzers, f 200 meer dan in artikel 1, sub 2, is I 
bepaa.Jd. 

Wanneer onderwijs wordt gegeven in de I 
vakken j en k van artikel 2 der wet tot regeling 
van het Jager onderwijs, buiten de gewone 
schooluren, zal hiervoor, boven de gewone 
jaarwedde, eene belooning worden toegekend 

Artikel 4. De aanspraak op verhooging 

Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
's-Gravenhage, den 22sten Maart 1920. 

WILHELMIHA. 1 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSBT<. 

( Uitgeg . 15 April 1920.) 
respectievelijk van f 25 en f 50 per jaar. I N°. 2890. 

van jaarwedde ontstaat : · LAGER ONDERWIJS 
a. wegens diensttijd met den eersten dag ALGEMEEN. 

der maand volgende op die, waarin een dienst 's-Gravenhage, 19 Maart 1920. 
van 2, 5, 10, 15 en 20 jaren is volbracht; Beroep van den Raad 

b. . . • . . • . ' van Adorp, onderwijzers-
Artikel 12. Deze verordening wordt geacht jaarweddenregeling. 

in werlcing te zijn getreden op 1 J anuari 1918 ; 
dat bij besluit van 26 September 1918, Aan de Koningin. 

n°. 77, 3de afdeeling, Gedeputeerde Staten Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
van Groningen aan die verordening hunne 1919, n°. 54, werd van wege Uwe Majesteit om 
goedkeuring hebben onthouden op grond van consideratien en ad vies in mijne handen gesteld 
onvoldoende bezoldiging der hoofden en onder- het advies van den Raad van State, Afdeeling 
wijzers en te !age bezoldiging voor het bezit voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
der hoofdakte, voor het geven van onder- 1919, n°. 322, vergezeld van het ontwerp van 
wijs in de nuttige handwerken en herhalings- een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
onderwijs ; te nemen besluit, betreffende het beroep, waal'-

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente van krachtens machtiginir van Uwe Majesteit 
Adorp bij Ons in beroep is gekomen, met van 14 Maart 1919, n°. 120, de overweping 
verzoek, dat eene regeling worde vastgesteld , door mij bij die Afdeeling is aanhangig gemaakt. 
overeenkomstig de wenschen en de bedoelin- Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
gen van den Raad ; WIJ WILHELMI A, ENZ . 

Overwegende, dat in a rtikel 14, tweede lid, Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
der wet tot regeling van het lager ond·· rwijs den Raad der gemeente Adorp tegen het . be
voor hooger beroep gegund wordt een termijn slmt van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van dertig vrije dagen, te rekenen van den van 26 September 1918, n°. 77, 3de afdeeling, 
dag, waarop het beslmt openbaar gemaakt tot onthouding der goedkeuring aan de door 
of den belanghebbende toegezonden is; den Raad der gemeente Adorp op 30 Augustus 

dat, blijkens mededeeling van Gedeputeerde 1918 vastgestelde verordening tot regeling 
Staten van Groningen, hun voormeld besluit der jaarwedden van het onderwijzend personeel 
van 26 September 1918, n°. 77, 3de afdceling, bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 
op 1 October ~918 aan Burgemeester en Wet- Den Raad van State, Afdeeling voor de 
houders der gemeente Adorp is toegezonden, Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
met verzoek den Raad hiervan mededeeling 29 October 1919, n° . 322; 
te doen; Op de voordracht van Onzen Minister van 

dat het adres van beroep van den Raad Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
eerst op 6 November 1918 bij Ons is ingekomen; Overwegende: dat met de in-werking-treding 

Gezien de wet tot regeling van het lager on- op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
derwijs ; regeling van het Lager Onderwijs die de sala-

Hebben goedgevonden en verstaan : rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

in zijn beroep. op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten ell in aanmerking komt en derhalve tegen de be

Wetenschappen, is belast met de mtvoering slmten van Gedeputeerde Staten die goed
van dit beslmt, dat met het rapport van Onzen keuring betreffende geen beroep op Ons is 
voornoemden Minister in het Staatsb/,ad zal I toegelaten ; 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal da~ immers de voorschriften betreffende de 
worden gezonden aan den Raad van State, goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
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beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van heeft tot Uwer Majesteits beshlit van 6 Februari 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 1920 (Staatsb/,ad n°. 58), ben ik van oordeel, 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling dat de bevoegdheid van T,Jwe Majesteit, om 
- zooals o. a. in art. XIII en XIV der wjjzi- in geval van hooger beroep tegen een, in 1918 
gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien genomen, besluit van Gedeputeerde Staten, 
ontbreekt ; betreffende de goedkeuring van een, eveneens 

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi- 1 in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
gingswet voorschrijft, dat, indien in eene ge- van eene verordening, regelende de jaarwedden 
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers van de onderwijzers, verbonden aan openbare 
aan de openbare lagere scholen krachtens lagere scholen, ook na l Jan\J.ari 1919 eene 
deze wet aanspraak hebben, la.ger zijn dan beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
het gezamenlijk bedrag der inkomsten per regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
jaar : ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 niet-ontvankelijk is, als volkomen rechts· 
(Staatab/,ad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats- geldig moet worden beschouwd . 
b/,ad no. 147); In aansluiting aan deze .algemeene redenen, 

b. krachtens de in het eerste hd bedoelde en thans overgaande tot het uitbrengen van 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) een advies in zake het onderhavige beroep, ben 
mits de vaststelling van die verordening door ik van oordeel, dat de appellant n et-ontvan
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft kelijk moet worden verklaard in zijn beroep_ 
plaats gehad, De gronden, waarop dit oorcleel steunt, zijn 

voor ieder der bij het in werking treden dezer vermelcl in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge- Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
meester en Wethouders de jaarwedde telken wordt aangeboden. 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag De Minister van Onderwijs, 
wordt vastgesteld; Kunsten en W eterischappen, 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen .J. TH. DE VrssER. 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaa'rd; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

ip zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met de conclusie om den appellaJ?,t niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep kan ik 
mij vereenigen, echter niet met de overwegin
gen, die de Afdeeling van den Raad van State 
daaraan laat voorafgaan. 

Op de gronden, aangevoegd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. _ 10322, afdeeling 

22 Maart 1920. BESLUIT, tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet houdende nade·re voorzieningen be
treffende de grensbewaking. S. 124. 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Financien en van Oorlog a.i. van den 19 Maart 
1920, 2• afdeeling A., n°. 825; 19 Maart 1920, 
no. 120, Kabinet ; 

Gezien artikel 9, eerste lid, der wet van 10 
J anuari 1920 (Staatsb/,ad n°. 11); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De wet van 10 Januari 1920 (Staats

b/,ad n°. 11) treedt in werking met inga.ng van 
1 Mei 1920. 

2. In a·rtikel l onder c van Ons besluit van 
11 Februari 1920 (Staatablad n°. 65), tot aan
wijzing ·van bewakingsgebieden, als bedoeld 
in artikel l der wet van 10 Janua,ri 1920 (Staats
b/,ad n°. 11), wordt, in plaats van .,IJmuiden", 
gelezen: .,Velsen, Maassluis, Vlaardingen, 
Schiedam, Pernis, Dordrecht, Hellevoetsluis, 
Zierikzee, Amerongen, Doorn, het eiland 
Wieririgen". . 

Onze voornoemde Mnister s zijn, elk voor 

18" 
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zoover hem aangaat, belast met de uitvoering eischte vergun!ling te hebben verkregen, be
van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad zal worden waren van lompen, terwijl niets anders of 
geplaatst. meer be,~ezen is dan dat in het pakhuis oud 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1920. touw en zeil bewaard zijn geworden, hetgeen 
WILHELMINA. niet was telastegelogd." 

De Minister van JU8titie, HEE:IISKERK. Ten aanzien van requirant is als bewezen aan-
De 1lfinister van Binnenlandsche Zaken, gonomen, ,,dat hij op 28 October 1918 in een 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. I pakhuis gelegen a.an de Bakenissergracht 
De Minister van Financien, DE VRIES. j no . 21 /23 te Haarlem, bestemd tot het bewaren 

De Minister van Oorlog a. i., van lompen, heeft bewaard eene hoeveelheid 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. lompen en alzoo die richting aldaar heeft in 

( Uitgeg. 30 Maart 1920). werking gebracht en gehouden zonder daartoe 

22 Maart 1920. ARREST van den Hooge 1 Raad. 
Aan de bewijsmiddelen kan geen enkele 

aanwijzing ontleend worden, dat de in
richting op den telastegelegden datum in 
werking is gebracht, waaronder - waar 
ook art. 22 Hindcrwet onderscheidt tusschen 
in werking brenge en houden-niets anders 
kan worden, verstaan, da ~ dat de inrich
ting in gebruik worclt genomen na te 
voren als zoodanig niet i 1 gebruik te zijn 
geweest . 

Zie de concl. 0. M. bovendien over de 
beteekenis \7an ,,lompen". 

(B inderwet artt. 2 VII en 22.) 

Voorzitter: Mr. A. J. L. Nijpel". 

Raden : Mrs. N. Hesse, J. Kosters, Jhr. E. 
A. E. van Meeuwen en B. Ort. 

A. E. de R. enz., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem 
van 22 December 1919, "aarbij in hooger 
beroep een vonnis van het Kantongerecht aldaar 
van 19 Februari 1919 werd bevestigd, bij welk 
vonnis requirant als schuldig aan: ,,al hoofd 
der onderneming zonder de vereiscl te ver
gunning in eene art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking brenge en 
houden" met toepassing van de artt. 1, 2 aan
hef en onder VII en 22 aanhef der Rindern et 
en van art 23 Sr., "'erd ,·eroordeeld tot een 
geldboete van vijf en ze.entig gulden en dertig 
dagen vervangende hechtei,is (g~plcit door 
Mr A. H . J. Merens te Haarlem). 

Conclusie van den Ad vocaat-Generaal lllr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddel ;s voorgedragen: ,,Schen
ding, althans verkeerde toepassing, van de artt. 
1, 2 VII en 22 der Hinderwet, doordat de 
Rechtbank, bevestigende het vonnis van den 
Kantonrechter, den requirant heeft veroor
deeld ter zake van het, zonc'er de daartoe ver-

de verei chte vergunning te hebben bekomen, 
zijnde hij , beklaagde, het hoofd van de onder
neming." 

Het bewijs van een en antler is afgeleid 
uit de opga,e van beklaagde en uit den inhoud 
van een pr'oces-verbaal, eon en antler in het 
be ,·estigd vonnis van den kantonrechter op
genomen, In die opgave en dat proces-verbaal 
is slechts sprake van oud touw en oud zeildoek, 
hetwelk in dat pakhuis aanwezrg zou zijn ge
weest, zoodat de rechter kenlijk heeft aange
nomen, dat oud touw en oud zeildoek als lompen 
konden worden aangemerkt. Lompen zijn in 
het algemeen oude stoffen, meer speciaal oude 
stoffen, die hunne oorspronkelijke bestemming 
hebben verloren, dus overblijfselen of afval 
van oude stoffen, zonder dat men dat begrip 
moet beperken - zooals de geachte plaiter 
deed - tot afval van ge,~even stoffen. Onder 
de in deze zaak gebleken omstandigheden kon 
de rechter dan ook terecht aannemen, dat de 
in het pakhuis aanwezige hoeveelheid oud 
touw en oud zeildoek, was eene hoeveelheid 
lompen. 

Het middel acht ik dus ongegrond. 
Ik heh echter een antler bezwaar t egen het 

in hooger beroep beve tigd vonnis. Daarbij 
is als bewezen aangenomen zoowel het in 
werking brengen, als het in werking houden 
van de inrichting tot bewaring van lompen op 
28 October 1918. Nu stelt art. 22 sub a der 
Hiuderwet zoowel he't een als het antler straf
baar, indien het zonder de vereischte ver
gunning geschiedt, doch het is dnidelijk, dat 
men niet het een en het antler tegelijkertijd 
kan plegen . Het ongeoorloofde in \\ erking 
houden moest naast het in \\erking brengen 
strafbaar zijn, omdat anders na verloop van 
een jaar na het in werking brengen, strafrechte
lijk ingrijpen onmogclijk zou zijn, daar het 
recht tot strafvervolging wegens h tin werking 
brengen dan zou zijn ,erjaard. Men zou 
wellicht, zoolang dat recht tot strafvervolging 
nog niet is ve:ja.ard, een vervolging kunnen 
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i nstell n, ZOO\\ cl wegens het in " erking brengen, 
als wegens het daarna in werking houden , maar 
da,a rvan kan naar rrujn oordeel geene sprake 
zijn , waar mon aanneemt, dat een en antler op 
denzelfden dag zou zijn geschied. 

In dit geval had de rechter , aannemende, 
dat het te lastegelegde op 28 October 1918 had 
plaats gehad, moeten onderzoeken en be
slissen, of toen de inrichting in ,,erking was 
gebracht, dan wel dat toen de reeds vroeger 
in werking gebrachte inrichting in werking 
,,as gehouden. Nu hij dit verzuimde, is de 
beslissing in zich zel ve tegenstrijdig . 

llit het voorhanden bewijsmateriaal kon 
overigens het in werking brengen van de in
richting op genoemden datum, naar rrujne 
meening zoncler meer niet worden afgeleid. 

Ik zou clerhal ve meenen, dat het vonnis 
van den :f{antonrechter ten aanzien van het 
bewijs der feiten, niet naar den eisch der wet 
met redenen is omkleed, zoodat daardoor ge
schonden zijn de artt. 211 , 221 Sv . !11 verband 
met de artt. 2 sub VII en 22 cler Hinclerwet, 
wat k rachtens art. 223 Sv. nietigheid ten ge
volge heeft . Door dat vonnis te bevestigen 
heeft clan de Rechtbank diezelfde artt. in ver 
band met artt . 256, 257 Sv. geschonclen , zooda t 
het vonnis, waarvan beroep, niet in stand zal 
kunnen blijven. 

Ik concludeer rrutsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis en tot verwij zing der 
zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, ten 
einde op het bestaand hooger beroep opnieu" 
te worden bericht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Jhr. van Meeuwen ; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleiclooi ( zie concl. 
Adv.-Gen. ) ; 

0 ., dat bij het door het bestreden vonnis 
bevestigde vonnis van het Kantongerecht met 
qualificatie en strafoplegging gelijk aan het 
hoofd drnes is vermeld, overeenkomstig het . 
geen aan don requirant bij irnleidende dag
vaarcling was telastegelegd, is bewezen ver
klaard, dat deze in de gemeente Haarlem op 
28 October 1918, in een pakhuis rgelegen aan 
de Bakenissergracht nos. 21/23, bestemd t ot 
het bewaren van lompen, heeft bewaard een 
hoeveelheid lompen en alzoo die inrichting al
daar heeft in werking gebraoht eh gehouden 
zond er daartoe de vereischte vergunning te 
hebben bekomen , zijnde hij, requirant, het 
hoofd van die ondernerrung ; 

clat de Kantonrechter d it bcwij s ontleend 
heeft aan den inhoud van een proces-verbaal 

I van twee agenten-rechercheurs van politie, 
I tevens onbezolcligd rijksveldwachters te Haar

lem en aan de uit dat proces-verbaal en uit de 
opgaven van requirant verkregen aanwijzin
gen , in onderling verband en samenhang be
schouwrl; 

da t blijkens de weergave daarvan ir het 
vonnis het bedoelde proces-verbaal inhoudt : 

I ,,dat verbalisanten zich op 28 October 1918 
hebben begeven naar het pakhuis van beklaag-

1 de, gelegen aan de Bakenissergracht 21/23 en 
aldaar hebben waargenom n, dat op de zolders 
der 1 • en 2• verdieping van dat pakhuis een 
groote hoeveelheid lompen , bestaande uit 
oud touwen balen, oud ze ldoek aanwezig 
waren; 

dat beklaagde hun, relatanten , desgevraagd 
verklaarde hoofd en bestuurder te zijn van een 
ondem em.ing , waarin door hem het bodrij f van 
lompenkoopman wordt uitgeoefend" , en re: 
quiran t t er terechtzitting heeft opgegeven 
,,dat hij op den bij dagvaarcling vermelden tijd 
in het bij dagvaarding omsohreven pakhuis 
oucl t ouw en oud ·zeildoek heeft bewaard ; 

dat hij hoofd der onderneming was en t ot het 
in werking brengen en houden van d;e inrich
ting geenerlei vergunning heeft bekomen ;" 

0 . ambtshalve : 
dat in deze bewij smidd~len met geen enkel 

woord melding word t gemaakt on daaraan ook 
geen enkele aanwij zing kan ontleend worden, 
dat bedoelde imichting op 28 October 1918 in 
werk;ng is gebracht, waaronder , waar ook 
de "Hind erwet in art. 23 ·onderscheidt tusschen 
in werking brengen en houden, niets anders 
kan verstaan worden; clan dat d ie inricht ing 
op <lien datum in gebruik is genomen na te 
·voren als zoodanig niet in gebruik te zijn ge 
weest ; 

dat de Recht bank door het Yonnis des Kan
tonrechters, waarbij cl;t desniet temin bewezen 
verklaard werd, te bevestigen art. 221 Sv. 
heeft geschonden , hetgeen ingevolge art. 223 
van dat Wetboek nietigheid tengcvolge moet 
hebben; 

dat door deze beslissing, welke als den vorm 
))etreffende aan die omtrcnt bet voorgestelde 
rruddel van cassatie behoort vooraf t e gaan; 
een onclerzoek naar de gezond heid van dat 
rniddel komt te vervallen ; 

Vernietigt het vonnis van de Arr. -Rechtbank 
te Haarlem van 22 December 1919 in deze 
za.ak gewezen ; 

Rechtdoende ingevolge art . 106 R. 0. ; 
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Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 
Amsterdam, ten einde op het bestaande hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J) 

23 Maart 1920. BESLUIT, tot organise.tie van 
het personeel voor den dienst der justitie
gebouwen. S. 125. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen )finister van 
Justitie van den 19 Februari 1920, 4• Afdeeling, 
no. 878; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Mae.rt 1920, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 20 Mae.rt 1920, 4• Afdeeling, 
n°. 786; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen met ingang van 1 Januari 1920, 

te bepalen: 
Art. 1. De Koninklijke besluiten van 21 

Mei 1910 (Staatsblad n°. 137), van i7 Augustus 
1910 (Staatsblad n°. 405) en van 10 April 1917 
(Staatsb/,ad n°. 282) zijn vervallen. 

2. Het personeel voor den dienst der 
Justitiegebouwen bestaat nit: 

1°. een Rijksbouwmeester; 
2°. twee adjunct-Rijksbouwmeesters; 
3°. Vljf bouwkundige hoofdambtenaren; 
4°. negentien bouwkundige ambtenaren, 

verdeeld in : 
a. bouwkundige ambtenaren 1 • klasse; 
b. bouwkundige ambtenaren 2• klasse; 
c. am btenaar voor bijzondere diensten ; 

5°. twee klerken. 
Bij het bureau van den Rijksbouwmeester 

kunnen voorts worden werkzaam gesteld : 
1°. een concierge-bode; 
2°. een vaste-knecht. 
3. De ambtenaren, die thans w~rkzaam 

zijn met den titel van hoofdopzichter, zullen 
den rang innemen, genoemd in artikel 2, sub 30_, 
de opzichters sub l • , 2• en·3• klasse,, den rang 
vermeld in artikel 2, sub 4'1., onderscheidenlijk 
a., b. en c. 

4., De am btenaren genoemd in artikel 2, 
sub I tot en met 4, worden door Ons, de klerken, 
de concierge-bode en de vaste knecht door 
Onzen Minister van Justitie benoemd, geschorst 
en ontslagen. 

Onze Minister rnn Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van 

Financien, aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1920. 
W ILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
( Uitg~g. 31 Maart 1920). 

26 Maart 1920. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Zeeuwsche stroomenvisscherij
xeglement. S. 126. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 30 Sep
t.ember 1919, n°. 8320, afdeeling Nijverheid; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345), 
en op het Zeeuwsche stroomen-visscherijregle
ment (Ons besluit van 26 Juni 1911, St,1,atsblad 
n°. 164), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 October 1918 (Staatsblad n°. 564); 

Den Raad van State gehoord (adviezen van 
Hi December 1919, n°. 35, en van 10 Februari 
1920, no. 44) ; 

Gezien de nadere rapporten van Onzen voor
noemden l\finister van 14 J anuari 1920, n°. 437, 
afdeeling Nijverheid, en van 24 Ma.art 1920, 
n°. 2524, afdeeling Nij verheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. H et Zeeuwsche stroomen-visscherij

reglement wordt als volgt gewijzigd : 
I. In artikel 17, lid 1, vierden regel, wordt 

de komma achter het woord ,,verboden" ver
vangen door een punt en vervallen de achter 
die komma geplaatste woorden. 

II. In artikel 20, lid 3, wordt, in plaats 
van ,,15 Juli 1920", gelezen: ,,15 Juli 1922". 

III. Artikel 22 wordt gelezen als volgt : 
· ,,Het is verboden oesters, uit de Zeeuwsche 

stroomen afkomstig en voor de consumptie 
bestemd, te verzenden of af te leveren, tenzij 
voorzien van : 

a. een certificaat van onbesmetheid, afge
geven door het bestuur ; 

b. eene volgens een door Onzen Minister 
vast te stellen formulier opgemaakte verklaring, 
in_hondende dat de verzending of aflevering 
geschiecit door eene door Onzen Minister aan 
te wijzen cooperatieve vereeniging, welke v~r
plicht is ook de oesters van niet-leden te ver
zenden en a£ te leveren, voor zoover wordt 
voldaan aan de voor de leden met betrekking 
tot de sorteering, de prijzen en het voor den 
verkoop toegelaten gedeelte van den voorraad 
vastgestelde voorwaarden". 

IV. Aan artikel 29 wordt, met vervanging 
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van de punt achter letter/ door komma punt, het eerste lid van artikel 1 van het verdrag, 
toegevoegd een nieuwe letter, luidende: op 9 Maart 1920 te Londen op het Secretariaat 

,,g. Na zonsondergang bij zich te hebben of van den Volkenbond is nedergelegd; 
aan boord van een roeiboot te hebben, een Ian- Oij de voordracht van Onzen Minister van 
taarn van welk maaksel ook, behalve een anker- Buitenlandsche Zaken van 19 Maart 1920, 
of toplicht, dat als zoodanig wordt gebruikt". Directie van het Protocol, n°. 6353: 

V. Tusschen de artikelen 41 en 42 wordt Hebben . goedgevonden en verstaan : 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende: bedoelde toetreding tot het Volkenbond-

,,1. Het bepaalde in de vorige artikelen verdrag, alsmede dat verdrag en dee! XIII van 
is niet van toepassing op de deelnemers aan het Vredesverdrag van Versaille& van 28 Juni 
onderzoelringen, ingesteld op last of met goed- 1919, houdende instelling eener Permanente 
vinden van Onzen Minister. I Arbeidsorganisatie, waarvan het lidmaatschap 

2. Door het bestuur kan onder de noodige verbonden is aan dat van den Volkenbond, te 
voorwaarden tot het voorkomen van misbruik doen bekend maken door de plaatsing van 
schriftelijk ontbeffing worden verleend van de dit besluit in bet Staatsblad. 
verbodsbepalingen van dit reglement In bet Een afdruk van de teksten van bet Volken-
belang van de wetenschap en de vischteelt. bondverdrag en van deel XIII van het Vredes-

3. De aanvrager kan van het opleggen eener verdrag, alsmede eene Nederlandsche vertaling 
voorwaarde en van het weigeren of intrekken daarvan, zijn bij dit besluit gevoegd. (1) 
van eene ontheffing binnen veertien dagen Onze l\'liniste,s, Hoofden van Departementen 
schriftelijk in beroep komen bij Onzen Minister, van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
wiens met redenen omkleede beslissing aan den zooveel hem betreft , met de uitvoering van 
aanvrager wordt medegedeeld. Eene beslissing hetgeen ten deze wordt vereischt. 
in beroep, waarbij wordt afgeweken van die, '!l-Gravenhage, den 26sten Maart 1920. 
waartegen beroep is ingesteld, treedt in de WILHELMINA. 
plaats daarvan". De Minister vqn Buitenlandsche Zaken, 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang VAN Ka&NEBEEK. 
van den tweeden dag na dien der dagteekening ( Uitgeg. 14 April 1920.) 
van het Staatsblad, wav-rin het is geplaatst, VERTALING. 
met uitzondering van de wijziging van artikel 
22 van voornoemd reglement, welke in werking VOLKEN"BONDVERDRAG. 

treedt met ingang van een nader door Ons te De Hooge Verdragsluitende Partijen, 
bepalen dag. overwegende dat, om de samenwerlring tus-

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en schen de volken te bevorderen en dezen vrede 
Handel is belast met de uitvoering van dit be- en veiligheid te waarborgen, het van belang is: 
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge- bepaalde verplichtingen te aanvaarden om 
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge- geen toevlucht tot den oorlog te nemen, 
zonden aan den Raad van State. openlijk internationale betreklringen te on-

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1920. derhouden gegrond op de rechtvaardigheid 
WILHELMINA. I en de eer, 

De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, I nauwkeurig de voorschriften van het inter-
H. A. VAN IJsSELSTEIJN. nationale recht op te volgen, voortaan erkend 

(Uitgeg. 15 April 1920.) als werkelijke richtsnoer der Regeeringen, - I de rechtvaardigheid te betrachten en nauw-
26 Maart 1920. BESLUIT, boudende de be- 1 lettend alle verplichtingen der Verdragen te 

kendmaking in bet Staatsblad van de 
I 

eerbiedigen in de betrekkingen tusschen de 
toetreding van Nederland tot het Volken- georganiseerde volken, 
bondverdrag. S. 127. i aanvaardei:1 dit verdrag waarbij de Volken-

WrJ WILHELMINA, ENZ. I bond wordt 111gesteld. 
Gelet op de wet van den 6den Maart 1920 Art . 1. Oorspronkelijke Leden van den 

(Staatsblad n°. 108) tot voorbehoud d~r bevoegd- Volkenbond zijn diegene der onderteekenaars, 
heid tot,toetreding tot het.Volkenbondverdrag ; wier namen zijn vermeld in bet Aanhangsel 

Overwegende, dat Wij krachtens de Ons bij I van dit Verdrag, alsmede de Staten eveneens 
die wet voorbehouden bevoegdheid, tot dat 
verdrag zijn toegetreden en dat de daarop 
betrekking bebbende verklaring, bedoeld in 

( 1) Hierna is alleen de nederla.ndsche vertaling 
opgenomen. Zie voor de teksten in het Fransch 
en Engelsch pag. 226- 250. 
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genoem d in bet Aanhangsel, die zonder eemg van den Bond aanwijzen, die voortaan perma
voorbeboud tot bet Verdrag zullen zijn toege- nent in den Raad vertegenwoordigd zullen 
treden door middel van eene verklaring, neder- zijn. Hij kan, onder dezelfde goedkeuring. 
gelegd aan bet Secretariaat binnen twee bet aantal Leden van den Bond vergrooten, 
maanden nadat bet Verdrag in werking zal welke door de Vergadering zullen worden_ 
zijn getreden. Van de nederlegging zal kennis gekozen om in den Raad te worden vertegen
worden gegeven aan de andere Leden van den woordigd. 
Bond. De Raad komt bijeen wanneer de omstandig-

Elke n et in bet Aanhangsel genoemde Staat, beden bet vereiscben en minstens eenmaal 
overzeescb gewest of kolonie, die volkomen 's jaars ter plaatse van den zetel van den Bond 
zelfbestuur beeft, kan, indien de toelating of op zoodanige andere plaats als mocbt 
wordt goedgekeurd ~oor twee derden van worden aangewezen. 
de Vergadering, Lid worden van den Bond, De Raad is bevoegd kennis te nemen van 
mits bij werkelijke waarborgen geeft van zijn elk vraagstuk, dat binnen den kring der 
ernstig voornemen, zijne internationale ver- werkzaambeid van den Bond valt of den 
plicbtingen na te komen en bij de regeling wereldvrede raakt. 
aanneemt, vastgesteld door den Bond ten Ieder Lid van den Bond, dat niet in den 
opzicbte van zijne strijdkracbten en bewape- Raad is vertegenwoordigd, wordt uitgenoodigd 
ningen te land, ter zee en in de lucbt. tot deelneming aan de zitting een Vertegen-

Elk Lid van den Bond kan zicb terugtrekken woordiger te zenden, wanneer een vraagstuk, 
uit den Bond na opzegging twee jaar te voren, waarbij dat Lid in bet bijzonder belang beeft, 
onder voorwaarde, dat hij op bet oogenblik door den Raad wordt behandeld. 
van uittreden al zijne intemationale ver- Ieder Lid van den Bond, vertegenwoordigd 
plicbtingen beeft vervuld, daaronder begrepen in den Raad, beeft slechts een stem en een 
die van dit Verdrag. Vertegenwoordiger. 

2. De werkzaambeid van den Bond, zooals 5. Behalve wanneer dit Verdrag of bet 
deze omschreven is in dit Verdrag, wotdt Vredesverdrag uitclrukkelijk het tegendeel 
uitgeoefend door eene Vergadering en door bepa,alt,, worden de besluiten van de Verga
een Raad, welke bijgestaan worden door een dering of van den Raad genomen met goedkeu
permanent Secretariaat. ring van alle Leden, die op de bijeenkomst-

3. · De Vergadering bestaat uit Vertegen- vertegenwoordigd zijn. 
woordigers van de Leden van den Boncl. Zij Alle vragen van procedure, die zicb voordoen 
komt bijeen op bepaalde tijden en voorts op de bijeenkomsten van de Vergadering of 
telkens wanneer de omstandigheden het van den Raad, met inbegrip van de aanwijzing 
vereischen, ter plaatse van den zetel van den der commissies belast met bet onderzoek 
Bond of op zooda,nige andere plaa,ts, als mocht van bijzondere punten, worden geregeld door 
worden aa,ngewezen . de Vergadering of door den Raad en beslist 

De Vergadering is bevoegd kennis te nemen door de meerderheid van de Leden van den 
van elk vraagstuk, dat binnen den kring der Bond, vertegenwoordigd op de bijeenkomst. 
werkzaamheid van den Bond valt of den De eerste bijeenkomst van de Vergadering 
wereldvrede raakt. en de eerste bijeenkomst van den Raad zullen 

Elk Lid van den Bond kan niet meer dan door den President der Vereenigde Staten 
drie Vertegenwoordigers tellen in de Ve, 0 :.-c• van Amerika, worden bijeengeroepen. 
ring en kan slecbts een stem uitbrengen. 6. Het permanente Secretariaat is gevestigd 

4. De Raad bestaat uit Vertegenwoordigers ter plaatse van den zetel van den Bond. Ret 
van de voornaamste Geallieerde en Geassoci- omvat een Secretaris-Generaal, alsmede de 
eerde gendheden alsmede uit Vertegenwoor- noodige secretarissen en personeel. 
digers van vier andere Leden van den Bond. De eerste Secretaris-Generaal wordt aange
Deze vier Leden worden vrijelijk door de wezen in het Aanhangsel. In den vervolge 
Vergadering aangewezen op tijdstippen te I zal de Secretaris-Generaal benoemd worden 
barer keuze . Tot de eerste aanwijzing door door den Raad met goedkeuring van de meer-
de Vergadering zijn de Vertegenwoordigers derbeid der Vergadering. • 
van Belgie, Brazilie, Spanje en Griekenland De Secretarissen en het personeel van bet 
leden van den Ra,ad. Secretariaat worden benoemd door den Secre-

Onder goedkeuring van de meerderheid der I taris-Genera-al, met goedkeuring van den Raad. 
Vergadering kan de Raad nog andere Leden De Secretaris-Genera-al van den Bond is rech-
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tens Secretaris-Generaal van de Vergadering 
en van den Raad. De uitgaven van bet 
Secretariaa.t worden gedragen door de Leden 
van den Bond in de verhouding, vastgesteld 
voor bet Internationaal Bureau der Algemeene 
Post-Vereeruging . 

7. De zetel van den Bond is gevestigd te 
Geneve. . 

De Raad kan te a.Jlen tijde beslissen, dat de 
zetel elders zal worden gevestigd. 

Alie am bten van den Bond of van de daarmede 
samenbangende organen, met inbegrip van bet 
Secretariaat, staan gelijkelijk open voor m annen 
en vrouwen. 

De Vertegenwoordigers der Leden van den 
Bond en de am btenaren van den Bond genieten 
in de uitoefening hunner functies diplomatieke 
voorrechten en immuniteiten. 

De gebouwen en terreinen, in gebruik bij · 
den Bond of bij zijne organen, of waar zijne 
bijeenkomsten worden gehouden, zijn on
schendbaar. 

8. De Leden van den Bond erkennen, dat de 
instandhouding van den vrede de vermindering 
eis bt van de nationale bewapeningen tot bet 
m1rumum vereenigbaar met de nationale 
veiligheid en met de uitvoering der internatio
nale verplichtingen in geval van gemeen
schappelijke actie . 

De Raad, rekening houdende met de aard
rijkskundige Jigging en de bijzondere omstandig
heden va.n elken Staat, zal plannen voorbereiden 
tot deze vermindering, ten fine van onderzoek 
en beslissing door de verscbillende Regeeringen. 

Deze plannen moeten ten minste eens in de 
tien jaren opnieuw worden overwogen en zoo 
noodig herzien. 

Na hunne aanvaarding door de verschillende 
Regeeringen kan de aldus vastgestelde grens 
der bewapeningen niet worden overschreden 
zonder toestemming van den Raad. 

De Leden van den Bond, overwegende dat 
de vervaardiging van munitie en oorlogstuig 
door particulieren aanleiding geeft tot ernstige 
bezwaren, dragen den Raad op, te rade te 
gaan omtrent de m aatregelen, gescbikt om 
de nadeelige gevolgen daarvan te voorkomen, 
daarbij rekening boudende met de behoeften 
der Bondsleden, die de munitie en het oorlogs
m ateriaal , noodig voor hunne ve1ligheid, niet 
kunnen vervaardigen. 

De Leden van den Bond verbinclen zicb, 
elkander wederkeerig op de m eest open en 
volledige wij ze alle inlichtingen te verstrekken 
betreffende de schaal huru1er bewapeningen, 
hunne militaire, maritieme en luchtvaartpro-

gramma's en den staat van diegene hunner 
industrieen, welke aan oor!ogscloeleinden kun
nen worden dienstbaar gemaakt. 

9. Een permanente commissie zal worden 
gevormd om den Raad van advies te dienen 
omtrent de uitvoering der bepalingen van de 
artikelen 1 en 8 en, in bet algemeen, omtrent 
de militaire, maritieme en luchtvaartvraag
stukken. 

10. De Leden van den Bond verbinden zich, 
de territoriale integriteit en de bestaande 
politieke onafhankelijkheid van alle Leden 
van den Bond te eerbiedigen en te handhaven 
tegen elken buitenlandschen aanval. In geval 
van aanval, van bedreiging met of gevaar 
voor aanval zal de Raad zich beraden omtrent 
de middelen om de uitvoering van deze ver .. 
plichting t e verzekeren. 

11. Uitdrukkelijk wordt verklaard, dat 
elke oorlog of bedreiging met oorlog, onver
scbillig of een der Leden van den Bond daarbij 
rechtstreeks betrokken is, den geheelen Bond 
aangaat en dat deze de maatregelen moet 
nemen, gescbikt om den vrede der Volken 
doeltreffend te beschermen. In zoodanig ge
val roept de Secretaris-Generaal, op verzoek 
van elk Bondslid, onmiddellijk den Raad bijeen. 

Bovendien wordt verklaard, dat elk lid van 
den Bond bet recht heeft, uit overwegingen 
van vriendschap de aandacht van de Verga. 
dering of van den Raad te vestigen op elke 
omstandigheid, nadeelig werkende op de 
internationale betrekkingen en welke dienten
gevolge dreigt den vrede te verstoren of de 
goede verstandhouding tusscben de volken, 
waarvan de vrede afhangt. 

12. Alie Leden van den Bond komen overeen, 
dat, wanneer tusschen hen een gescbil ontstaat, 
hetwelk tot een breuk zou kunnen leiden, zij 
dat gescbil betzij aan arbitrage hetzij aan 
het onderzoek van den Raad zullen onclerwerpen. 
Zij komen tevens overeen, in geen geval hun 
toevlucht t ot oorlog te zullen nemen v66r bet 
einde van een tijdperk van drie maanden na 
de uitspraak der scheidsrecbters of het rapport 
van den Raad. 

In a.Jle gevallen, voorzien in dit artikel, 
m oet de scheidsrechterlijke beslissing uitge
sproken worden binnen een redelijken tijd, en 
het rapport van den Raad uitgebracbt binnen 
zes maanden, nadat bet gescbil daaraan is 
onderworpen. 

13. De Leden van den 'Bond komen overeen, 
dat, wanneer tusschen hen een gescbil ontstaat, 
hetwelk naar hunne meening gescbikt is voor 
arbitrage en niet op bevredigende wijze langs 
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den diplomatieken weg kan beslecht worden, Wanneer het geschll niet is kunnen worden 
het vraagstuk in zijn geheel aan arbitrage zal I beslecht , wordt door den Raad een rapport 
worden onderworpen. opgesteld en openbaar gemaakt, aangenomen 

Tot de geschlllen, die in het algemeen voor hetzij met algemeenen stemmen, ·hetzij met 
arbi trage vatbaar zijn, behooren die, welke meerderheid -van stemmen en inhoudende een 
betreklring hebben op de uitlegging van een uiteenzetting der feiten en de oplossingen, 
verdrag, op elk vra-agstuk van internationaal welke hij aanbeveelt als de billijkste en ter 
recht, op het bestaan van een feit dat, indien zake meest geschikte. 
vastgesteld, een schending van eene internatio- Elk Lid van den Bond, vertegenwoordigd 
nale verbintenis zou zijn. of op den omvang in den Raad , kan eveneens eene uiteenzetting 
en den aard der vergoeding voor zulk eene j openbaar maken van de feiten betreffende het 
schending, geschil, en zijne eigen conclusies. 

H et Hof van arbitrage, aan hetwelk de zaak Wanneer het rapport van den Raad met 
zal worden onderworpen, is _het Hof aangewezen algemeene stemmen, die van de Vertegenwoordi
door de Partijen, of voorzien in de tusschen gers der Partijen niet medegerekend, is aange
hen bestaande verdragen. nomen, verbinden de Leden van de0: Bond 

De Leden van den Bond verbinden zich, de zich, niet over te gaan tot oor!og tegen eene 
uitspraken te goeder trouw uit te voeren en I Partij, welke zich gedraagt naar de conclusies 
niet over te gaan tot oorlog tegen een Lid van van het rapport. 
den Bond, dat ze zal nakomen. In geval Voor het geval dat het den Raad niet gelukt, 
aan zulk eene uitspraak niet wordt voldaan, zijn rapport te doen aannemen door al zijne 
stelt de Raad maatregelen voor ter verzekering leden, met uitzondering van de Vertegenwoordi
van de uitvoering. gers van eenige Partij in het geschil, behouden 

14. De Raad is belast met de voorbereiding de Leden van den Bond zich het recht voor, te 
van een ontwerp voor een Permanent Hof van handelen zooals zij het noodig achten voor de 
Internationale Justitie, welk ontwerp zal handhaving van het recht en van de gerechtig
worden voorgelegd aan de Leden van den Bond. heid. 
Ret Hof zal bevoegd zijn kennis te nemen van Wanneer eene der Partijen beweert, en de 
alle geschillen van internationalen aard, welke Raad erkent, dat het geschil een vraagstuk 
de Partijen er aan zullen onderwerpen. .Het betreft hetwelk het internationale recht over
zal ook als raadgevend lichaam adviezen laat aan de uitsluitende bevoegdheid dezer 
geven over elk geschil of elk punt, dat de Raad Partij, zal de Raad zulks vaststellen in een rap
of de Vergadering bij het Hof aanbangig zal port, zonder echter eenige oplossing aan te 
maken. bevelen. 

15. Wanneer tusschen de Leden van den De Raad kan, in alle gevallen voorzien in 
Bond een geschil ontstaat, dat een breuk zoude dit artikel, het geschil voor de Vergadering 
kunnen ten gevolge hebben en dat niet onder- brengen . De Vergadering zal eveneens van 
worpen is aan de arbitrage voorzien bij artikel het geschil hebben kennis te nemen, wanneer 
13, komen de Leden van den Bond overeen, eene der Partijen het verzoekt : dit verzoek zal 
het bij den Raad aanbangig te maken. Te moeten worden gedaan binnen de veertien 
dien einde is het voldoende, dat een hunner dagen vanaf het oogenblik, dat het geschil 
van het geschil kennis geeft aan den Secretaris- bij den Raad is aanbangig gemaakt. 
Generaal , die alle maatregelen treft tot volledig In elke aangelegenbeid, onderworpen aan 
onderzoek en overweging ervan. de Vergadering, zij~ de bepalingen van dit 

De Partij en moeten zoo spoedig mogelijk een artikel en van artike-<12 betreffende de werking 
u1teenzetting van hare zaak met alle van belang en de bevoegdheden van den Raad, toepasselijk 
zijnde feiten en bewijsstukken overleggen. De ten aanzien van de werking en de bevoegdheden 
Raad kan de onmiddellijke openbaarmaking van de Vergadering. Een ,rapport opgemaakt 
daarvan gelasten. door de Vergadering met goedkeuring van de 

De Raad tracht de beslechting van het geschil Vertegenwoordigers der Leden van den Bond, 
te bewerken. Indien hij hierin slaagt, maakt I vertegenwoordigd in de""fi" Raad, en van de 
hij, in den omvang waarin hij zulks nuttig meerderheid der andere Leden van den Bond, 
oordeelt, eene uiteenzetting openbaar, weer- met uitzondering, telkens, van de Vertegen
gevende de feiten, de daarbij noodige uitleggin- \ woordigers der betrok.ken Partijen, zal hetzelfde 
gen en de voorwaarden, waarop het geschil is gevolg hebben als een rapport van den Raad 
beslecht. 1 aangenomen met algemeene stemmen zijner 
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Jeden, uitgezonderd de Vertegenwoordigers der 
Partijen. 

16. Indien een Lid van den Bond overgaat 
tot den oorlog, in strjjd met de bij de artikelen 
12, 13 of 15 aangegane verplichtingen, zal 
nij i'JJSO fact,o beschouwd worden een oorlogs. 
daad tegenover alle andere Leden van _den 
Bond te hebben begaan. 'B ste ver• 

_ binden zich, terstond alle handels- financieele 
betrekkingen met dat Lid te erbreken, alle 
betreklringen tusschen huri onderdanen en 
die van den Staat die he Verdrag schendt, 

"' te verbieden en een ein te maken aan alle 
~ financieel -, handels- persoonlijk verkeer 
'- tusschen de onderd en van dien Staat en die 

van elken andere Staat, onverschillig of hij 
Lid is van den ond. 

In dat geval zal het de plicht zijn van den 
Raad, de verschillende betrokken Regeeringen 
van advies te dienen nopens de getalsterkte 
van de strijdmacht te land, ter zee of in de 
lucht waarmede de Leden van den Bond ieder 
voor zich zullen bijdragen tot de strijdkrachten, 
bestemd om de Bondsplichten te doen eer
biedigen. 

De Leden van den Bond komen bovendien 
overPen,elkander wederkeerig steun teverleenen 

• bij de toepassing van de economische en 
financieele maatregelen krachtens dit artikel 
te nemen, teneinde de verliezen en bezwaren, 
die eruit kunnen voortvloeien, zoo,eel mogelijk 
te beperken. Zij zullen elkander eveneens 
wederkeerig steun verleenen teneinde weer
stand te bieden aan iederen bijzonderen maat
regel, genomen tegen een hunner door den 
Staat, die het verdrag schendt. Zij zullen de 
noodige voorzieningen treffen om den doortocht 
over hun gebied te vergemakkelijken voor de 
strijdkrachten van elk Lid van den Bond, 
dat deelneemt aan een gemeenschappelijk 
optreden, teneinde de Bondsplichten te doen 
eerbiedigen. 

Elk Lid, dat zich heeft schuldig gemaakt 
aan schending van een der verplichtingen 
voortvloeiende nit .het Verdrag, kan van den 
Bond warden uitgesloten. De uitsluiting ge
scbiedt bij beslissing van alle · andere Leden 
van den Bond, welke in den Ra11,d , zijn ver
tegenwoordigd. 

17. In geval van gescbil tusschen twee 
Staten, waarvan slecbts een of we! geen van 
beide Lid van den Bond is, zullen de Staat 
of de Staten, welke geen Lid van den Bond 
zijn, worden uitgenoodigd zich op zoodanige 
voorwaarden, als de Raad rechtvaardig zal 
achten, te onderwerpen aan de verplichtingen 

van het lidmaatschap van den Bond, teneinde 
tot een oplossing van bet geschil te geraken. 
Indien deze uitnoodiging wordt aangenomen, 
zijn de bepalingen van de artt. 12 tot en met 16 
toepasselijk, onder voorbehoud van de wijzi
gingen, welke de Raad noodzakelijk oor
deelt. 

Zoodra zoodanige uitnoodiging heeft plaats 
gehad, zal de Raad een onderzoek instellen 
naar de bijzonderheden van het geschil en de 
gedragslijn voorstellen , die hem de beste en 
meest doeltreffende antler de gegeven omstan
digheden voorkomt. 

Indien de aangezochte Staat, weigerend de 
verplichtingen van het Bondslidmaatschap 
ter beslechting van het geschil te aanvaarden, t 
tot oorlog overgaat tegen een Lid van den 
Bond, zijn de bepalingen van artikel 16 op hem 
van toepassing. 

Indien de beide aangezochte Partijen wei
geren, de verplichtingen van het Bondslid
maatschap ter beslechting van het geschil te 
aanvaarden, kan de Raad alle maatregelen 
nemen en alle voorstellen doen, geschikt om 
vijandelijkheden te voorkomen en de oplossing 
van het geschil te bewerken. 

18. Elk verdrag of .internationale over
eenkomst, voortaan door een Lid van den Bond 
aangegaan, zal door het Secretariaat terstond 
moeten warden ingeschreven en zoo spoedig 
mogelijk bekendgemaakt. Geen dezer ver
dragen of internationale overeenkomsten zal 
bindend zijn v66r de inschrijving. 

19. De Vergadering kan van tijd tot tijd 
d~ Leden . van den Bond uitnoodigen, over te 
gaan tot een nieuw onderzoek van onmtvoer
baar geworden Verdragen en van internationale 
toestanden, welker handhaving den wereldvrede 
in gevaar zou kunnen brengen. 

·20. De Leden van den Bond erkennen 
ieder voor zoover hem betreft, dat dit Verdrag 
doet vervallen alle verbintenissen of afspraken 
inter se, welke onvereenigbaar zijn met de 
bepalingen van het Verdrag, en zij verbinden 
zich plechtiglijk, voortaan zoodanige verbinte
nissen of afspraken niet meer aan te gaan. 

·rntlien een lid v66r zijne deelneming aan 
den Bond verbintenissen heeft aangegaan, 
welke onvereenigbaar zijn met de bepalingen 
van bet Verdrag, moet hij onmiddellijk maat
regelen nemen om zich van die verplichtingen 
vrij te maken. 

21. De internationale overeenkomsten zoo. 
a.Is de Arbitrageverdragen en gewestelijke 
regelingen gelij k de Monroeleer, welke de 
handhaving van den vrede verzekeren, worden 
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niet beschouwd als onvereenigbaar met de 
bepalingen van dit Verdrag. 

22. De volgende beginselen zijn van toc,
passing op de kolonien en gebieden die, tenge
volge van den oorlog, niet )anger onderworpen 
zijn aan de souvereiniteit van de Staten, die 
ze tot dusver bestuurden, en die bewoond 
worden door volken, welke nog niet op zich
zelve kunnen staan onder de zeer moeilijke 
omstandigheden van de moderne wereld. Het 
welzijn en de ontwikkeling van deze volken 
vormen een heilige taak der beschaving en 
dit Verdrag behoort waarborgen dp te nemer 
voor de vervulling van die taak. 

Het beste middel om dit beginsel practisci 
te verwezenlijken, is de voogdij over dez:·. 
volken toe te vertrouwen aan de ontwikkeldf 
naties, welke uit hoofde van haar hulpbron. 
neµ, haar ondervinding of haar aardrijks
kundige Jigging, het best in staat zijn, dezt 

,I aansprakelijkheid op zich te nemen, en welke 
bereid zijn, die te aanvaarden ; zij zullen deze 
voogdij uitoefenen als Mandatarissen en in 
naam van den Bond. 

Het karakter van het mandaat moet ver
schillen naarmate van den graad van ontwikke
ling van het volk, • de geografische Jigging 
van het gebied, den economischen toestand 
daarvan en andere overeenkomstige omstandig
heden. 

Eenige gemeenschappen, vroeger behoorende 
tot het Ottomaansche Rijk, hebben een zoo
danigen graad van ontwikkeling bereikt, dat 
haar bestaan als onafhankelijke naties voor
Joopig kan worden erkend, op voorwaarde, 
dat zij zich bij het bestuur laten leiden door 
den raad en de hulp van een Mandataris, 
tot het oogenblik gekomen is, dat zij in staat 
zullen zijn, op zich zelve te staan. Bij de keus 
van den Mandataris zullen de wenschen dezer 
gemeenschappen in de eerste plaats in aanme1-
king moeten worden genomen. 

De graad van ontwikkeling van andere 
volken, in het b~jzonder die in Centraal-Afoka, 
eischt dat de Mandataris er het bestuur van 
het gebied op zich neemt op voorwaarden, 
waarborgende de vrijheid van geweten en vau 
godsdie:q.st zonder andere beperkingen dan di,, 
noodzakelijk tot handhaving van de openbare 
orde en de goede zeden, het verbod van mis
bruiken als den handel in slaven, wapenen en 
sterken drank, het verhinderen van deoprichting 
van versterkingen, van de vestiging van mili. 
taire of maritieme steunpunten, alsmede van 
het geven eener militaire opleiding aan dP 
inboorlingen, anders dan voor politiedoeleinden 

of de verdediging van het gebied. Die voor 
waarden zullen tevens aan de andere Leden 
van den Bond handel en verkeer op voet ·van 
gelijkheid moeten verzekeren. 

Ten slotte zijn er ook nog gebieden, zooal~ 
Zu.idwest-Afrika en bepaalde eilanden in d,! 
Stille Zuidzee, welke tengevolge van de ge1foge 
dichtheid der bevolking, van hun beperktte 
uitgestrektheid, van hun verwijderde liggin!,'. 
van de middelpunten der beschaving, van hm, 
aardrijkskundige aansluiting aan het gebie<I 
van den Mandataris, of van andere omstandig 
h,eden, het best kunnen warden bestuurd onder 
de wetten van den l\,fandataris als een inte- . 
greerend deel van diens gebied, behoudem; 
de bovenvermelde waarborgen in het belang 
van de inlandsche bevolking. 

In alle gevallen moet de Mandataris aan den 
Raad een jaarlijksch verslag uitbrengen nopens 
de aan zijn zorg toevertrouwde gebieden. 

Indien niet de omvang van het gezag. 
toezicht of bestuur, door den llfandataris uit 
te oefenen, het onderwerp heeft uitgemaakt 
van een voorafgaande overeenkomst tusschen 
de Leden van den Bond, zal de Raad nitdruk
kelijk omtrent deze punten een beslissing ne
men. 

Een permanente Commissie zal belast zijn, 
de jaarlijksche rapporten van de Mandatarissen 
in ontvangst te nemen en te onderzoeken en 
den Raad van advies te dienen nopens alle 
vraagstukken betreffende de uitvoering der 
mandaten. 

23. De Leden van den Bond, onder voor
behoud van en in overeenstemming met de 
voorschriften van internationale verdragen 
thans van kracht zijnde of welke hierna zullen 
gesloten worden, 

a. zullen zich beijveren rechtvaardige en 
menschwaardige arbeidsvoorwaarden voor man
nen, vrouwen en kindereri, zoowel in hun eigen 
landen als in alle gebieden, tot welke hun 
handels- en nijverheidsbetrekkingen zich uit
strekken, te verzekeren en te handhaven, en te 
<lien einde de noodige internationale organisaties 
oprichten en in stand houden ; 

b. verbinde~ zich een rechtvaardige behande
ling der in boorlingen teverzekeren in de ge bieden 
aan hun bestnur onderworpen ; 

c. dragen aan den Bond het algemeen toe
zicht op over den handel in vronwen en kin
deren, <lien in opium en andere schadelijke 
middelen; 

d. dragen aan den Bond het algemeeen 
toezicht op over den handel in wapenen en 
munitie met de landen, waar het toezicht over 
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<lien handel noodzakelijk is in het algeineen 
belang; 

e. zullen de noodige maatregelen nemen 
teneinde de vrijheid van verkeer en van door
voer te waarborgen en te handhaven, zoomede 
een rechtvaardige behandeling van den handel 
van alle Leden van den Bond. In dit verband 
zal met de bijzondere behoeften van de streken, 
welke gedurende den oorlog van 1914-1918 
verwoest zijn, rekening moeten worden ge
houden; 

/. zullen zich beijveren internationale maat
regelen te treffen ter voorkoming en bestrijding 
van ziekten. 

24. Alie internationale bureaux, tevoren 
lngesteld bij collectieve trac·taten, zullen onder 
voorbehoud van de toestemming van de daarbij 
betrokken partijen, onder het gezag van den 
Bond worden geplaatst. Alie andere inter
nationale bureaux en alle commissies tot 
regeling van aangelegenheden van internatio
naal belang, die later zullen worden opgericht, 
zullen onder het gezag van den Bond worden 
geplaatst. 

In alle zaken van internationaal belang, 
geregeld bij algemeene verdragen, doch niet 
onderworpen aan het toezicht van inter
nationale commissies of bureaux, moet het 
Secretariaat van den Bond, indien de Partijen 
het verzoeken en de Raad zijn toestemming 
geeft, alle van belang zijnde inlichtingen 
verzamelen en verstrekken, en alle noodige 
of wenschelijke hulp verschaffen. 

De Raad kan beslissen, dat de uitgaven 
van -een bureau of commissie, geplaatst on. 
der het gezag van den Bond, onder de uit. 
gaven van het Secretariaat zullen worden op. 
genomen. 

25. De Leden van den Bond verbinden 
zich, de oprichting en samenwer!dng aan te 
moedigen en te begunstigen van behoorlijk ge. 
autoriseerde vrijwillige nationale Roode-Kruis
organisaties, die zicli ten doe! stellen de be
vordering der gezondheid, het voorkomen van 
ziekte en de verzachting van het lijden in de 
wereld. 

26. ·Wijzigingen in dit Verdrag zullen in 
werking treden na bekrachtiging door die 
Leden van den Bond, wier Vertegenwoordigers 
den Raad vormen, en door de meerderheid van 
hen, wier Vertegenwoordigers de Vergadering 
uitmaken. 

Elk Lid van den Bond is vrij, de in h({t Ver• 
drag aangebracht-e wijzigingen niet te aan
vaarden, in welk geval hij evenwel zal ophouden 
Lid van den Bond te zijn. 

AANHANGSEL. 

I. Oorspronkelijke Leden van den Volkenbond, 
onderteekenaars van het Vredesverdrag. 

Vereenigde Staten van 
Amerika. 

BellJie. 
Bolivia. 
Brazilie. 
Britsche Rijk. 

Canada. _ 
Australie. 
Zuid-Afrika. 
Nieuw-Zeeland. 
Indie. 

China. 
Cuba. 
Ecuador. 

Frankrijk. 
Griekenland. 
Gu(ttemala. 

Haiti. 

Hedjaz. 
Honduras. 
ltalie. 
,Tapan. 
Liberia. 
Nicaragua. 
Panama,. 
Perit. 
Polen. 
Portugal. 
Roemenie. 
Seri·isch-Croatisch-

Sloweensche Staat. 
Siam. 
Tsecho-Slowakije. 
Urug·uay. 

Staten uitgenoodiyd tot het V erdrag toe te treden 

Argentinie. Nederland. 
Chili. Perzie. 
Columbia. Salvador. 
Denernwrken. 
Spanje. 
Noorwegen. 
Paraguay. 

Zweden. 
Zwitserland. 
Venezuela. 

II. Eerste Secretaris-Generaal van den Volken
bond. 

Sir JAMES ERIC DRUMMOND, K. C. l\f. G., C. B. 

DEEL XIII. 

ARBEID. 

AFDEELING I. 

0RGANISATIE VAN DEN ARBEID. 

Aangezien de Volkenbond ten doe! heeft 
den algemeenen vrede te verzekeren en een 
zoodanige vrede slechts gevestigd kan worden 
op den grondslag van sociale rechtvaardigheid ; 

Aangezien er arbeidsvoorwaarden bestaan, 
welke voor velen onrecht, ellende,en ontberin
gen medebrengen, hetgeen eene zoo'danige 
ontevredenheid baart, dat daardoor de alge
meene vrede en eensgezindheid in gevaar 
gebracht wordt, en aangezien eene verbetering 
van deze arbeidsv'oorwaarden dringend nood
zakelijk is: b. v. ten aanzien van de regeling 
van den arbeidstijd, de vaststelling van een 
maximum a-rbeidsdag en arbeidsweek, de 
arbeidsbemiddeling, het bestrijden van werke-
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loosbeicl, bet waarborgen van een loon, clat I komen, welke in bet bijzoncler vrouwen betref
reclelijke bestaansvoorwaarden verzekert, de fen, moet minstens een cler personen, die als 
bescberming der arbeiders tegen algemeene en tecbnische raadslieden zijn. aangewezen, eene 
beroepsziekten en ongevallen voortkomende vrouw zijn. 
uit den arbeid, de bescberming van kinderen, I De Leden verbinden zicb de afgevaardigden 
jeugdige personen en vrouwen, de ouderdoms- 1 en technische raadslieden, welke niet de Regee
en invaliditeitsvoorziening, de bescberming '! ring vertegenwoordigen, aan te wijzen in over
van de belangen der arbeiders werkzaam in bet eenstemming met de voornaamste vakorgani
buitenland, de erkenmng van bet beginsel van saties van werkgevers en van arbeiders, indien 
vakvereenigingsvrijbeicl, de organisatie van zoodanige organisaties bestaan. 
bet vak- en technisch onclerwijs; en andere De techniscbe raadslieden ~ullen niet bet 
soortgelijke maatregelen; woord mogen voeren clan op verzoek van den 

Aangezien bet niet-aannemen door eenig afgevaardigde, aan wien zij zijn toegevoegd, en 
volk van een werkelijk menscbwaardige arbeicls- met de bijzondere machtiging van den Voorzitter 
regeling het streven in den weg staat van andere der Conferentie ; zij zullen niet dee! kunnen 
volken, die bet lot der arbeiders in bun eigen nemen aan de stemmingen. • 
landen wenscben te verbeteren; Een afgevaardigde kan, bij een tot den 

Komen de Hooge Verdragsluitende Partijen, Voorzitter gerichte schriftelijke mededeeling, 
evenzeer geclreven door gevoelens van gerechtig- een zijner techniscbe raadslieden als zijn plaats
heid en menschlievendheid als door den wensch J vervanger aanwijzen en der:e plaatsvervanger 
een duurzamen wereldvrede te verzekeren, bet I zal, in die hoedanigheid, aan de beraadslagingen 
navolgende overeen : en stemmingen kunnen deelnemen. 

HOOFDSTUK I. 
De namen van de afgevaardigden en van 

1 
bunne technische raadslieden zullen door de 

Organi~atie. · Regeering aan ieder der Leden van bet Inter-
Art. 387. Eene permanente organisatie nationaal Bureau van Arbeid worden medege-

wordt ingesteld, die tot taak zal hebben te j deeld. . 
streven naar de verwezenlijking van bet in de I De geloofsbrieven van de afgevaardigden en 
inleiding omscbreven programma. van hunne techniscbe raadslieden zullen door 

De oorspronkelijke Leden van den Volken- J de Conferentie worden onderzocht, welke, bij 
bond zullen oorspronkelijke Leden van deze meerderbeid van twee derden der stemmen, 
organ satie zijn, en voortaan zal bet liclmaat- uitgebracht door de aanwe1.ige afgevaardigden, 
scbap van den Volkenbond bet, liclmaatschap 

1

. de toelating zaJ kunnen weigeren van elken 
van bedoelde organ satie insluiten. afgevaardigde of tecbnischen raadsman, die 

388. De permanente organisatie zal om- naar hare meening niet aangewezen is in over-
vatten: eenstemming met de bepalingen van dit artikel. 

1. eene Algemeene Conferentie van de 390. De afgevaardigden zullen het recht 
Vertegenwoordigers der Leden ; hebben hoofdelijk te stemmen over alle aange-

2. een Internationaal Bureau van Arbeid legenheden, die aan de beraadslagingen der 
onder toezicht van den Raad v;an Beheer Conferentie zijn onderworpen. 
voorzien in artikel 393. Ingeval een der Leden niet zou hebben aan,. 

389. De Algemeene Conferentie van de gewezen een der niet-Regeeringsafgevaardigden, 
Vertegenwoordigers der Leden zal bijeenko- die bet lid in kwestie recht heeft aan te wijzen, 
men telkens wanneer het noodig is en minstens zal de andere niet-Regeeringsafgevaardigde 
eens per jaar. Zij zal samengesteld zijn uit bevoegd zijn dee! te nemen aan de beraadsla
vier vertegenwoordigers van elk der I.eden, gingen der Confere_ntie, doch niet aan de stem
van welke er twee afgevaardigden zullen zijn mingen. 
van de Regeering en de twee anderen onder- Ingeval de Conferentie, krachtens de bevoegd
scheidenlijk zullen vertegenwoordigen de werk- heid haar toegekend bij artikel 389, de toelating 
gevers en de arbeiders van elk der Leden. zou weigeren van een der afgevaardigden van 

Ieder afgevaardigde zal kunnen vergezeld een der Leden, zullen de bepalingen van dit 
worden door technische raadslieden, wier aantal artikel worden toegepast, also£ die afgevaardig
hoogstens twee zaJ kunnen zijn voor elk der de niet was aangewezen . 
afzonderlijke aangelegenheden, die voorkomen 391. De bijeenkomsten der Conferentie 
op de agenda der zitting. Wanneer aangelegen- zullen gehouden worden ter plaatse van den 
heden ter Conferentie in behandeling moeten I zetel van den Volkenboncl, of in eene andere 
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plaa,ts, door de Conferentie aangewezen in eene 
voorafgaande zitting bij meerderheid van twee 
derden der door de aanwezige afgeYaardigden 
uitgebrachte stemmen. 

392. Het Internationaal Bureau van Arbeid 
za,J gevestigd zijn ter plaatse van den zetel 
van den Volkenbond en zal dee! uitmaken 
van de instellingen van den Bond. 

393 . Het Internationaal Bureau van Arbeid 
zal staan onder toezicht van een Raad van 
Beheer, samengesteld uit vier en twintig 
personen, welke aangewezen zullen worden 
overeenkomstig de volgende regelen : 

De Raad van Beheer van het Internationaal 
Bureau van Arbeid zal samengesteld zijn als 
volgt: 

Twaalf personen vertegenwoordigende de 
Regeeringen ; 

Zcs personen gekozen door de afgevaardigden 
ter conferentie vertegenwoordigende de werk
gevers. 

Zes personen gekozen door de afgevaardigden 
ter Conferentie vertegenwoordigende de ar
beiders. 

Van de twaalf personen vertegenwoordigende· 
de Regeeringen zullen acht benoemd worden 
door de Leden, die vooraan staan op het gebied 
van de nijverheid en vier door de Leden, die 
tot dat doe! aangewezen zijn door de Regeerings
afgevaardigden ter Conferentie met uitzonde
ring van de a.fgevaardigden der acht boven
genoemde Leden. 

Eventueele meeningsverschillen betreffende 
de vraag, welke Leden vooraan .s.taan op het 
gebied van de nijverheid, zullen beslist worden 
door den Raad van den Volkenbond. 

De duur van het mandaat der Leden van 
den Raad van Beheer bedraagt dne jaar. De 
wijze van voorziening in de opengevallen 
plaatsen en andere vragen van soortgelijken 
aard zullen geregeld worden door den Raad 
van Beheer onder voorbehomi van de goedkeu
ring der Conferentie. 

De Raad van Beheer zal een zijner Leclen 
tot v.oorzitter kiezen en een regelement van 
orde vaststellen. Hij zal bijeenkomen op de 
tijdstippen door hemzelf bepaaJd. Eene buitr-n
gewone zitting zal moeten worden gehou.:ien 
telkens wanneer minstens tien leden van den 
Raad eene schriftelijke aanvraag daartoe zullen 
hebben gedaan. · 

394. Aan het hoofd van het Internationaal 
Bureau van Arbeid zal een Directeur gesteld 
worden ; hij zal aangewezen worden door den 
Raad van Beheer, van welken hij zijn instructies 
zal ontvangen en tegenover welken hij verant-

woordelijk zal zijn voor den goeden gang van 
het Bureau alsmede voor de uitvoering van alle 
werkzaamheden, welke hem opgedragen moch
ten worden. 

De Directeur of zijn plaatsvervanger zullen 

I 
alle bijeenkomsten van den Raad van Beheer 
bijwonen. · 

I 395. Het .personeel van het Internationaal 
, Bureau van Arbeid zal gekozen worden door 

den Directeur, die, voor zoover zulks met een 
goede bezetting der posten vereenigbaar is, 
zijn keus zal vestigen op personen van ver
schillende nationaliteit. Een zeker aantal 

I dezer personen moeten vrouwen .zijn. 
I 396. De werkzadtnheden van het Inter
I nationaal Bu~eau van .\rbeid zullen omvatten 

het verzamelen en verspreiden van alle inlich
tingen betreffende de internationale regeling 

' van den toestand der arbeiders en van de 
arbeidsverhoudingen, en, in het bijzonder, de 
bestudeering der vraagstukken welke het aan 
de besprekingen der Conferentie heeft te onder
werpen met het oog op bet sluiten van inter
nationale verdragen, alsmede het instellen van 
elk door de Conferentie opgedragen speciaal 
onderzoek. 

Het Bureau zal belast zijn met de voorbe
reiding van de agenda der zittingen van de 
Conferentie. 

Het zal zich kwijten, overeenkomstig de 
1 bepalingen van dit gedeelte van het Verdrag, 

van de verplicbtingen die op het Bureau rosten 
ten aanzien van internationale geschillen. 

H et Bureau r.al een regelmatig verschijnend 
bulletin, gewijd aan de studie van vraagstukken 
van internationaal belang betreffende nijverheid 
en arbeid, samenstellen en uitgeven in de Fran
sche, Engelsche en zoodanige andere taal als 
de Raad van Beheer dienstig zal oordeelen. 

Overigens zal het Bureau, buiten de werk
zaamheden aangewezen in dit artikel, alle 
andere bevoegdheden en functies bezitten, 
welke de Conferentie wenschelijk zal oordeelen 
het toe te kennen. 

397. De Ministerieele Departementen der 
Leden, welke zich met de arbeidersvraag
tukken bezig houden, kunnen rechtstreeks in 

verbinding treden met den Directeur, door 
tusschenkomst van den vertegenwoordiger 
hunner Regeering bij den Raad van Bebeer 
van bet Internationaal Bureau van Arbeid, 
of, bij ontstentenis van zoodanigen vertegen
woordiger, door tusscbenkomst van eenig 
ander bevoegd persoon tot dat doe! aangewezen 
door de betrokken Regeering. 

398. H et Internationaal Bureau van Arbeid 
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zal de medeewerking kunnen inroepen van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond voor 
alle vraagstukken, ten opzichte waarvan deze 
medewerking zal kunnen worden verleend. 

399. Ieder der Leden zal de reis- en verblijf
kosten betalen van zijne afgevaardigden en 
van hunne technische raadslieden, alsmede 
van zijne vertegenwoordigers, die deelnemen 
aan de zittingen van de Conferentie en van den 
Raad van Beheer,alnaarhetgevalzich voordoet. 

Alie andere onkosten van het Internationaal 
Bureau van Arbeid, van de zittingen der 
Conferentie of van die van den Raad van 
Beheer zullen aan den Directeur door den 
Secretaris-Gen"eraal van .ien Volkenbond uit 
de middelen van den Bond worden vergoed. 

De Directeur zal verantwoordelijk zijn 
tegenover den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond voor bet gebruik van alle gelden, 
die aan hem zijn afgedragen, overeenkomstig 
de bepalingen van dit artikel. 

HooFDSTUK II. 

TV erkwijze. 

400. De Raad van Beheer zal de agenda 
vaststellen voor de zittingen der Conferentie, na 
betreffende de te behandelen punten alle 
voorstellen te hebben onderzocht, gedaan door 
de Regeering van een der Leden of door eenige 
organisatie als bedoeld in artikel 389. 

401 . De Directeur zal optreden als SecrEta
ris der Conferentie en zal de agenda van elke 
~itting vier maanden te voren moeten doen 
toekomen aan ieder der Leden en,doortusschen
komst van dezen, aan de niet-Regeeringsafge
vaardigden, indien deze laatsten mochten zijn 
aangewezen. 

402 . Ieder der Regeeringen der Leden zal 
het recht hebben zich te verzetten tegen de 
plaatsing van een of meer der voorgesteide 
onderwerpen op de agenda der zitting. De 
redenen voor di t verzet zullen ui teengezet 
moeten worden in een toelich~ende memorie, 
gericht tot den Directeur, die deze ter kennis 
zal moeten brengen van de Leden der perma
nente organisatie. 

De onderwerpen, waartegen verzet zal zijn 
gedaan, zullen nochtans op de agenda geplaatst 
blijven, indien de Conferentie daartoe besluit 
bij meerderheid van twee derden der door de 
aanwezige afgevaardigden uitgebrachte stem
men. 

Elke aangelegenheid, ten opzichte waarvan 
de Conferentie, buiten hetgeen in het vorige 
lid bepaald is, met dezelfde meerderheid van 
twee derden beslist, dat zij zal moeten _worden 

in behandeling genomen, zal op de agenda van 
de volgende zitting gebracht worden. 

403. De Conferentie zal haar eigen regle
ment van orde vaststellen ; zij zal haar eigen 
Voorzitter kiezen en commissies kunnen be
noemen, belast met bet uitbrengen van ver
slagen nopens alle vraagstukken, welke zij 
meent dat in studie genomen moeten worden, 

De eenvoudige meerderheid der stemmen, 
uitgebracht door de aanwezige afgevaardigden, 
zal beslissend zijn in alle gevallen, waarin eene 
grootere meerderheid niet uitdrukkelijk ge
eischt wordt door andere artikelen van dit 
gedeelte van het Verdrag. 

Geen stemming is van waarde indien het 
aantal der uitgebrachte stemmen minder be
draagt da.n de helft van het aantal der aan de 
zitting deelnemende afgevaardigden. 

404. De Conferentie zal aan de Commissies, 
welke zij instelt, technische raadslieden kunnen 
toevoegen, die eene raadgevende doch geene 
beslissende stem zullen hebben. 

405. Indien de Conferentie zich uitspreekt 
voor de aanneming van voorstellen, die een 

· onderwerp betreffen, dat op de agenda was 
geplaatst, zal zij moeten bepalen of deze voor
stellen den vorm zullen aannemen : 

a. van eene ,,aanbeveling", te onderwerpen 
aan het onderzoek der Leden, opdat deze kun
nen overwegen of zij haar in werking zullen 
doen treden in den vorm van eene nationale 
wet, of anderszins ; 

b·. van een ontwerp-verdrag, door de Leden 
te bekrachtigen. 

Bij de eihdstemming ter Conferentie wordt 
eene meerderheid van twee derden der stemmen 
van de aanwezige afgevaardigden vereischt 
zoowel voor de aanneming van eene aanbeve
ling als voor die van een ontwerp-verdrag. 

Bij de opstelling van eene aanbeveling of 
een ontwerpverdrag van algemeene strekking 
zal de Conferentie rekening moeten houden met 
de landen waarin door het_ klimaat, de onvol
ledige ontwikkeling der nijverheidsorganisatie, 
of andere bijzondere omstandigheden de 
toestanden in de industrie sterk afwijken 
van die in de andere Janden, en zij zal zoodanige 
wijzingen hebben voor te stellen als zij noodig 
oordeelt met het oog op de toestanden in eerst
genoemde landen. 

Een afschrift der aanbeveling of van het 
ontwerp-verdrag zal onderteekend worden 
door den Voorzitter der Conferentie, en den 
Directeur, en in handen worden gesteld van-

I 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 
Deze zal een g waarmerkt afschrift van de 
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aanbeveling of van het ontwerpverdrag aan 
elk der Leden doen toekomen . 

Elk der Leden verbindt zich, binnen een 
jaar na de sluiting va,n de zitting der Confe
rentie - of indien ten gevolge van buitengewone 
omstandigheden het onmogelijk is zulks 
binnen het jaar te doen, zoodra mogelijk, 
maar in geen geval later dan achttien maanden 
na de sluiting van de zitting der Conferentie -
de aanbeveling of het ontwerp-verdrag voor te 
leggen aan de bevoegde autoriteit of autori
teiten, ten einde de aangelegenlieid in een ..yet 
te belichamen of andere maatregelen ter zake 
te nem en. 

Wanneer het eene aanbeveling geldt zullen 
de Leden de genomen maatregelen . ter kennis 
brengen van den Secretaris-Generaal. 

W anneer het een ontwerp-verdrag geldt zal 
het Lid, dat de toestemming van de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten heeft gekregen, de 
bekrachtiging van het verdrag aan den Secre
taris-Generaal mededeelen en zoodanige ml)<.at·
regelen nemen als noodig zullen zijn om de 
bepalingen van dat verdrag rechtskracht

1 
te 

verschaffen. 
W anneer eene aanbevellng niet gevolgd 

wordt door eene daad van wetgeving of door 
anderemaatregelen , welke tot strekking hebben 
deze aanbeveling rechtskracbt te verscbaffen, 
of wanneer een ontwerp-verdrag niet goedge
keurd wordt door de daartoe bevoegde autori 
teit of autoriteiten, zal het Lid aan geene 
andere ·verplichting zijn onderworpen. 

Wanneer het geldt een bondsstaat, wiens 
bevoegdheid om toe te treden tot een verdrag 
over onderwerpen, die den arbeid betreffen, 
aan bepaalde beperkingen is onderworpen, 
zal de Regeering het recbt bebben een ont
werp-verdrag, waarop deze beperkingen toe
passelijk zijn, te beschouwen als een een
voudige aanbeveling: de bepalingen van dit 
artikel betreffende de aanbevelingen zullen 
in dat geval van toepassing zijn. 

Het bovenstaande artikel zal uitgelegd war
den overeenkomstig het volgende beginsel : 

In geen geval zal van een der Leden als 
gevolg van de aanneming door de Conferentie 
van eene aanbeveling of van een ontwerp
verdrag gevraagd de bescherming te vermin
deren, welke door de wetgeving van dat Lid 
reeds wordt verleend aan de betrokken arbeiders. 

406. Elk aldus bekrachtigd verdrag zal 
ingeschreven warden door den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond, doch het zal slechts 
die Leden binden, welke het bekrachtigd 
hebben. 

l!l20. 

4-07. Vereenigt een ontwerp-verdrag bij de 
eindstemming niet de meerderheid van twee 
derden der stemmen op zich, uitgebracht 
door de aanwezige afgevaardigden', dan staat 
het den Leden der permanente organisatie, die 
zul1<s wenscben, vrij, onderling zoodanig verdrag 
te Jluiten. 

Elk zoodanig verdrag zal door de betrokken 
Regeeringen moeten worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal va.n den Volkenbond, 
die bet zal doen inschrijven. 

408. Ieder der Leden verbindt zich, bij bet 
Internationaal Bureau van Arbeid een jaar
verslag uit te brengen nopens de door dat Lid 
genomen maatregelen ter uitvoering van de 
verdragen, waartoe het zal zijn toegetreden . 
Deze verslagen zullen opgesteld worden in 
den door den Raad van Beheer aangegeven 
vorm en de bijzonderheden moeten inhouden, 
welke door den Raad zijn gevraagd. De 
Directeur zal een overzicht van deze verslagen 
aan de Conferentie overleggen op hare eerst
volgende zitting. 

409. Elk bezwaarscbrift, gericht tot het 
Internationaal Bureau van Arbeid door een 
vakvereeniging van werkgevers of werkne
mers, en volgens , hetwelk eenig Lid niet op 
een bevredigende wijze de uitvoering zou heb
ben verzekerd van een verdrag waartoe dat 
Lid is toegetreden, zal door den Raad van 
Bebeer ter kennis kunnen warden gebracbt 
van de betrokken Regeering, welke kan warden 
uitgenoodigd ter zake zoodanige verklaring af 
te leggen als zij dienstig zal acbten. 

410. Indien binnen een redelijken termijn 
van de betrokken Regeering geenerlei verklaring 
is ontvangen, of indien de ingekomen verklaring 
aan den Raad van Beheer onbevredigend voor
komt, zal deze laatste het recht hebben, het 
ontvangen bezwaarschrift en, eventueel, het 
daarop gegeven antwoord openbaar te maken . 

411. Ieder der Leden zal bij het Internatio
n aal Bureau van Arbeid een klacht kunnen 
indienen tegen een antler Lid dat, naar zijne 
meening, niet op een bevredigende wijze de 
uitvoering verzekert van een verdrag, dat 
beide bekrachtigd hebben overeenkomstig de 
voorgaande artikelen. 

De Raad van Beheer kan, indien hij zulks 
dienstig acht, voordat de klacht wordt verwezen 
naar eene · Commissie van . Onderzoek als hier
onder aangegeven , zich in verbinding stellen 
met de betrokken Regeering op de wijze aange
geven in artikel 409. 

Indien de Raad van Beheer het niet nood
zakelijk acht, de klacht aan de betrokken 

19 
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Regeering mede te deelen, of indien, nadat , overschillig of hij al of met rechtstreeks bij de 
zoodamge mededeeling gedaan is, binnen een klacht is betrokken, ter beschikking van de 
redelijken t~rmijn geen antwoord is ontvangen Commissie te stellen elke inlichting, waarover 
dat den Raad bevredigt, kan deze laatste de I hij beschikt, met betreklting tot het onderwerp 
instelling van eene Commissie van Onderzoel. van de klacht. 
uitlokken, die tot taak zal hebben het punt I 414 . De Commissie van Onderzoek zal na 
in kwestie t e onderzoeken en rapport daarover \ een grondig onderzoek van de klacht een rap
uit te brengen. port opstellen, waarin zij hare bevindingen 

Dezelfde gedragslijn kan door den ,Raad neerlegt nopens alle feiten, die voor de beoor
worden gevolgd am btshalve of op klachte deeling van het geschil van belang zijn ; zij 
van een afgevaardigde ter Conferentie. zal daarin tevens aangeven, welke maatregelen 

Wanneer eemge aangelegenheid, voortvloei- zij meent te moeten aanbevelen om aan de 
cnde uit de toepassing van de artikelen 410 Regeering, die de klacht heeft ingediend, 
of 411, voor den Raad van Beheer wordt voldoening te verschaffen, alsmede binnen welke 
gebracht, zal de betrokken Regeering, indien termijnen deze maatregelen zouden moeten 
zij niet reeds in den Raad van Beheer is ver- worden genomen. 
tegenwoordigd, het recht . hebben een afge- Dit rapport zal eveneens, wanneer daartoe 
vaardigde aan te wijzen om deel te nemen aan aanleiding bestaat, de niaatregelen van econo
de beraadslagingen van den Raad betreffende mischen aard tegen de nalatige Regeering 
deze aangelegenheid. Het tijdstip waarop deze ,vtnwijzen, welke de Commissie di_enstig za.l 
liesprekingen zullen plaats hebben zal tijdig ter achten en welker toepassing door de overige 
kennis van de betrokken Regeering worden Regeeringen haar gerechtvaardigd zal toe-
gebracht. schijnen. 

412. De Commissie van Onderzoek zal op 415. De Secretaris-Generaal van den Volken-
de volgende wijze worden se.mengesteld : 

1

. bond zal van het rapport van de Commissie 
Ieder der Leden verbindt zich, binnen zes van Onderzoek mededeeling doen aan elk der 

maanden na het in werking treden van dit I bij het geschil betrokken Regeeringen, en 
Verdrag drie personen aan te wijzen, deskundig voor de bekendmaking zorg dragen. 
o p industriiiel gebied, van welke een de werk- Elk der betrokken Regeeringen zal aan den 
gevers en een de werknemers zal vertegenwoor- Seoretaris-Generaal van den Volkenbond bin
digen, terwijl de derde onafhankelijk tegenover nen den termijn van eene maand moeten kenms 
die beide categorieen zal staan. De namen geven, of hij al of niet de aanbevelingen, 
dezer personen zullen worden geplaatst op een nedergelegd in het rapport van de Commissie 
lijst, waaruit de Leden van de Commissie van aanvaardt, en in geval zij ze niet aanneemt 
Onderzoek gekozen zullen worden. of zij het geschil wenscht te onderwerpen aan 

De Raad van Beheer heeft het recht te het Permanente Hof van Internationale Ju
onderzoeken, of deze personen inderdaad vol- 1 stitie van den Volkenbond. 
doen aan de hierboven omschreven vereischten 416. Ingeval een der Leden ten aanzien 
en bij meerderheid van twee derden van van eene aanbeveling of een ontwerp-verdrag 
de stemmen der aanwezige vertegenwoordigers I niet de maatregelen zou nemen, voorge
de benoeming af te wijzen van diegenen, die schreven in artikel 405, heeft elk antler Lid 
niet aan die vereischten voldoen. htlt recht, deze aangelegenheid voor het Per-

Op verzoek van den Raad van Beheer zal I manente Hof van Internationale Justitie te 
de Secretaris-Generaal van den Volkenbond brengen. 
rlrie personen aanwijzen, onderscheidenlijk 417. De beslissing van het Permanente Hof 
gekozen uit elk der drie categorieen van de van Internationale Justitie betreffende een 
lijst, die de Commissie van Onderzoek zul \en klacht of een aangelegenheid, die aan het Hof 
uitm aken: hij za.l bovendien een dezer drie is onderworpen krachtens artikel 415 of 416, 
personen met het voorzitterschap der Commis- zal niet vatbaar zijn voor hooger beroep. 
sie belasten. Geen dezer drie aldus aangewezen 418. De conclusies of aanbevelingen van 
personen mag behoqren tot hen, die door een de Commissie van Onderzoek kunnen worden 
rechtstreeks bij de klacht betrokken Lid op de bevestigd, gewijzigd of vernietigd door het 
lijst zijn gebracht. Permanente Hof van Internationale Jostitie, dat 

413. Ingeval een klacht overeenkomstig indien daartoe aanleiding bestaat, de maat
artikel 411 naar een Commissie van Onderzoek regelen van economischen aard zal moeten 
wordt verwezen, verbindt zich elk der Leden, aanwijzen, welke het dienstig zal achten te 
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nemen tegenover de in gebreke blijvende Re
geering, en welker toepassing door de andere 
Regeeringen aa,n het Hof gerechtvaardigd zal 
toeschijnen. 

419. Indien eenig Lid zich nil)t binnen den 
voorgeschreven termijn gedraagt naar de aan
bevelingen, welke het rapport van de Commis
sie van Onderzoek, of de beslissing van het Per
manente Hof van Internationale Justitie mocht 
inhouden, zal elk antler Lid ten aanzien van 
het, bovengenoemde Lid de maatregelen van 
ecoi10mischen aard kunnen toepassen, die 
het rapport der commissie of de bcslissing van 
het Hof in het onderhavige geval zullen hebben 
toepasselijk verklaard. 

420 . D; nalatige Regeering kan op elk 
oogenblik den Raad van Beheer verwittigen, 
dat zij de noodige maatregelen heeft genomen 
ten einde zich te gedragen overeenkomstig 
de aanbevelingen, vervat in het rapport van 
de Commissie van Onderzoek of in de beslissing 
van het Permanente Hof van Internationale 
Justitie, en zij kan den Raad verzoeken, den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond een 
Commissie van Onderzoek te doen samen
stellen, belast met de taak, de waarheid 
harer verklaringen te onderzoeken. In dat 
geval zullen de voorschriften der artikelen 412, 
413, 414, 415, 417 en 418 toepasselijk zijn en, 
indien het rapport der Commissie van Onder
zoek of de beslissing van het Permanente Hof 
van Internationale Justitie gunstig zijn voor 
de nalatige Regeering, moeten de overige 
Regeeringen terstond de maatregelen van 
economischen aard opheffen, die zij tegenover 
genoemden Staat genomen hebben. 

HOOFDSTUK Ill. 

Al.gemeene foorschriften. 

421. DeLeden verbinden zich d_e verdragen, 
waartoe zij overeenkomstig de bepalingen 
van dit dee] van het Verdrag zijn toegetreden, 
toe te passen ten aanzien hunner kolonien, 
bezittingen en protectoraten, die geen volko
men zelfbestuur hebben, zulks onder het na
volgende voorbehoud : 

1 °. dat het verdrag niet onuitvoerbaar zij 
ten gevolge van de plaatselijke omstandig
heden; 

2°. dat de wijzigingen, die noodzakelijk 
mochten zijn ten einde het verdrag te doen 
aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden, 
daarin mogen worden aangebracht. 

Ieder der Leden zal aan het Internationaal 
Bureau van Arbeid de beslissing moeten 
mededeelen, die hij zich voorstelt te nemen ten 

aanzien van ieder zijner kolonien, bezittingen 
en protectoraten die geen volkomen zelfbestuur 
hebben. 

422. De wijzigingen in dit deel van het 
Verdrag, die door de Conferentie zullen zijn 
aangenomen met een meerderheid van twee 
derden der door de aanwezige afgevaardigden 
uitgebrachte stemmen, zullen · in werking 
treden zood~ zij zullen zijn bekrachtigd door 
de Staten, welker vertegenwoordigers den Raad 
van den Volkenbond vomen, en door drie 
vierden der Leden. 

423. Alie vragen of geschillen bctreffende 
de uitlegging van dit dee! van het Verdrag en 
van de overeenkomsten, hierna door de leden 
krachtens dit dee! van het Verdrag gesloten, 
zullen worden onderworpen aan de beslissing 
van het Permanente Hof va,n International1t 
Justitie . 

HooFDs1 UK IV. 

Overgangsbepalingen. 

424. De eerste zitting van de Conferentie 
zal plaats hebben in de maand October 1919. 
De plaats en de agenda dezer zitting zijn aange
geven in het hieronder opgenomen Aanhangsel. 

De bijeenroeping en organisatie van deze 
eerste zitting zullen geschieden door de Re
geering, daartoe in bovengenoemd Aanhangsel 
aangewezen. . De Regeering zal bij de voorbe
reiding der aan de Conferentie voor te leggen 
stukken worden bijgestaan door een l:ntcrnatio
nale Commissie, waarvan de Leden in het
zelfde Aanhangsel zullen worden aangewezen. 

De kosten van deze eerste zitting en van elke 
volgende tot aan he_t tijdstip waarop de uit
gaven ten laste zullen kunnen komen van den 
Volkenbond, zullen, met uitzondering van de 
reiskosten der afgevaardigden en technische 
raadslieden, worden gedragen door de Leden 
in de verhouding, vastgesteld voor het Inter
nationaal Bureau van de Algemeene Post
vereeniging. 

425. Totdat de Volkenbond zal zijn inge
steld zullen a.lie mededeelingen, die krachtens 
de · voorgaande artikelen tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond moesten worden 
gericht, -door den Directeur van het Internatio
naal Bureau van Arbeid worden bewaard, die 
ervan aan den Secretaris-Generaal za-1 kenn r 
geven. 

426. Tot aan de oprichting van het Per , 
manente Hof van Internationale Justitie zullen 
de geschillen, die daaraan krachtens dit dee 
van het Verdrag moeten worden onderworpen , 
verwezen worden naar een rechtbank, gevormd 

19* 
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door drie personen, aangewezen door den 
Raad van den Volkenbond. 

Aanhangsel. 

Eerste Zitting van de Arbeidsconferentie, 
1919. 

De plaats der Conferentie zal zijn Washington. 
De Regeering der Vereerrigde Staten zal worden 
yerzocht, de Conferentie bijeen_ te roepen. 

Het Internationale Comite van orgarrisatie 
zal zijn samengesteld uit zeven personen, 
aangewezen onderscheidenlijk door de Regee
ringen van de Vereenigde Staten, Groot-Bri
tannie, Frankrijk, Italie, J apan, Belgie en 
Zwitserland. Het Comite zal, indien het zulks 
noodzakelijk acht, andere Leden uitnoodigen, 
zich eveneens te doen vertegenwoorcligen. 
. De Agenda zal aldus luiden : 

I. Toepassing van het beginsel van den 
8-urigen arbeidsdag of de 48-urige a.rbeidsweek. 

2. Vraagstukken betreffende de middeleP 
ter voorkoming van werkeloosheid en tot leni 
ging van hare gevolgen. 

3. Arbeid van vrouwen : 
a. Voor en na de bevalling (inbegrepen het 

yraagstuk der moederschapsuitkeering) ; 
b. Gedurende den nacht ; 
c. Jn voor de gezondheid schadelijke be

drijven. 
4. Kinderarbeid . : 
a. Leeftij dsgrens voor de toelating tot ar

beid; 

beidsvoorwaarden t e bereiken. Doch overtuigd 
dat de arbeid niet eenvoudig als een handels-
artikel mag worden beschouwd, m eenen zij, 
dat er methoden en beginselen zijn voor de 
reglementeering der arbeidsvoorwaarden, naar 
welker toepassing alle industrieiiele gemeen
schappen moeten streven, voor zoover de 
bijzondere omstandigheden, waarin zij zich 
mochten bevinden, zulks toelaten. · 

Onder deze methoden en beginselen komen 
de navolgende den Hoogen Verdragsluitenden 
Partij en van een bijzonder en dringend belang 
voor: 

1. Het grondbeginsel, hierboven vermeld, 
dat de arbeid niet eenvoudig als eei;i koopwaar 
of een handelsartikel mag worden beschouwd. 

2. Het recht van vereeniging tot alle 
wettige doeleinden, zoowel voor de loontrek
kenden als de ondernemers . 

3. De betaling aan de arbeiders van een 
loon, dat hun een behoorlijken levensstandaard 
waarborgt naar de ter plaatse en op het betref
fende tijdstip geldende opvatting. · 

4. De aanvaarding als na te streven doe! 
van den achturigen arbeidsdag of de achten
veertigurige arbeidsweek, overal waar die nog 
niet zijn ingesteld. 

5. De aanvaarding van een wekelijkschen 
rusttijd van ten minste vierentwintig uren, 
welke zoo mogelijk op Zondag moet vallen. 

6. De afschaffing van kinderarbeid, en de 
verplichting, den arbeid van jeugdige personen 

b. Nachtarbeid; 
c. In voor de gezondheid 

drijven. 

van beiderlei kunne zoodarrig te beperken, 
schadelijke be- dat hunne opvoeding kan worden voltooid en 

5. Uitbreicling en toepassing van de inter
nationale verdragen, aangenomen te Bern in 
1906, nopens het verbod van nachtarbeid van 
vrouwen in de nijverheid en het verbod van 
h.et gebruik van witten (gelen) phosphor in de 
lucifersindustrie. 

AFDEELING II. 

hunne lichamelijke ontwikkeling niet wordt 
geschaad. 

7. Het beginsel van gelijk loon voor gelijken 
arbeid, zonder onderscheid van sexe. 

8. De bepalingen, geldende in elk land met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, moeten 
een billijke economische behandeling verzekeren 
aan alle arbeiders, wettig in het land woon
achtig. 

Algemeene beginselen. 9. Iedere Staat zal een inspectiedienst 
427. De Hooge Verdragsluitende Partijen, moeten instellen, waarvan ook vrouwen zullen 

erkennende dat het lichamelijk, zedelijk en dee! uitmaken, teneinde de toepassing van de 
geestelijk welzijn der loonarbeiders uit inter- II wetten en reglementen op het gebied der 
natione,al oogpunt van overwegend belang is, arbeidersbescherming te verzekeren. 
hebben, teneinde tot dit verheven doel te Zonder te kennen te geven, dat deze beginse
geraken, het permanente organisme, bedoeld Jen en methoden volledig of definitief zijn, 
in Afdeeling I, ingesteld en verbQnden met dat zijn de . Hooge Verdragsluitende Partijen van 
van den Volkenbond. oordeel, dat zij geschikt zijn om als leiddraad 

Zij erkennen, dat de verschillen in klimaat, voor de politiek van den Volkenbond te dienen 
zeden, gewoonten, economische gesteldheid en en dat, indien zij zijn aanvaard door de indu
industrieele gebruiken het moeilijk maken, I strieeele gemeenschappen, die leden zijn van 
terstond volkomen eenvormigheid in de ar- den Volkenbond, en in de praktijk worden 
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gehandhaa,fd door een deugdelijke inspectie, I de wet behoort te geschleden en er termen 
zij den l~ontrekkenden in de wereld tot duur- gevonden zijn om de hier na te noemen kwijt-
zaam he1l zullen strekken. schelding te verleenen ; 

26 Maart 1920. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 29 Septem
ber 1892 (Staatsblad n°. · 228), houdende 
nadere bepaling van het maximun van het 
getal notarisscn in ieder arrondissement. 
s. 128. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . . 
Gelet op artikel 3, 2de lid, der wet op het 

Notarisambt van 9 Juli 1842 (Staatsblad n•. 
20), en op het Koninklijk besluit van 29 Septem. 
ber 189:l (Staat, blad n•. 228), gewijzigd bij 
Onze besluiten van 7 Mei 1901 (Sraalsblad 
n°. 106) en van 4 Juli 1904 (Sfaatsblad n°. 126); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 27sten Februari 1920,Afdeeling 
A.S., n•. 840 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1920, n°. :20 ; 

Gezien het naderrapport van Onzen Minister 
voornoemd, van den 24sten Maart 1920, Afdee
ling A. S., n°. 851; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. t'. Het maximum van het getal nota

rissen, die kunnen worden aangesteld, wordt, 
met wijziging in zooverre van bet Koninklijk 
besluit van 29 September 1892 (Staatsblad n•. 
228), gewijzigd bij Onze besluiten van 7 Mei 
1901 (Staatsblad n°. 106) en van 4 Juli 1904 
(Staatsblad n•. 126), voor de arrondissementen 
's -Grav,nhage en Rotterdam nader bepaald 
onderscheidenlijk op 102 en 129. 

2. Dit be~luit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1920. 
WILHELM IN A. 

De Minister van Juslitie, liEEMSKBKK. 

(Uitgeg . 7 April 1920.) . 

26 Maa,·t 1920. WET, houdende gedeeltelijke 
kwijtschelcling aan H. L. G. Petri, .van eene 
den Lande aankomende vordering. S. 129. 

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

dat i.ngevolge artikel 26 der Inclische Compta
biliteitswet (Staatsblad 1917, n°. 275) kwijt
schelcling tot een bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering bij 

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

Aan H. L. C. Petri, gewezen vendumeester 
der tweede klasse te Telokbetong (residentie 
Lampongsche clistricten), wordt van de hem 
bij besluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Inclie van 7 October 1916 no. 25 
opgelegde vergoecling van f 42,322,16 een 
bedrag van f 37,031,89 kwijtgescholden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeve!l te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 16 April 1920.) 

26 Maart 1920. WRT, houdende wijziging 
van het Reglement op het beleid der Re
gering in de kolonie Suriname. S. 130.

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

dat het wenschelijk is het Reglement op het 
beleid der Regering in de kolonie Suriname, 
waarvan de tekst werd bekend gemaakt bij 
Ons besluit van 25 Februari 1902 (Staatsblad 
n°. 37) en zooals dat sedert is gewijzigd, op
nieuw te wijzigen; 

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

Het Reglement op l:iet beleid der Regering 
in de kolonie Suriname ondergaat de navolgende 
wijziging: 

Van artikel 159 wordt het tweede lid gelezen: 
Zij doet clit door bekostiging op den voet van 
gelijkheid van het bij:tonder en het openbaar 
onderwijs. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 16 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET, houdende wijziging 
van het Reglement op het beleid der 
Regering in de kolonie Oura~io. S. 121. 

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

dat het wenschelijk is het Reglement op het 
beleid der Regering in de kolo1tle Cura~ao, 
waarvan de tekst werd bekend gemaakt bij 
Ons besluit van 25 Februari 1902 (Staatsblad 
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no. 38) en zooals dat sedert is gewijzigd, op
nieuw te wijzigen; 

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

Het Reglement op het beleid der Regering 
in de kolonie Cura9ao ondergaat de navolgende 
wijziging : 

Van artikel 180 wordt het tweede lid gelezen: 
Zij doet dit door bekostiging op den voet van 
gelijkbeid van het bijzonder en bet openbaar 
onderwijs. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maa-rt 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 16 April 1920.) 

26 ltfaart 1920. WET. houdende vaststelling 
van bet slot der rekening van ontvangsten 
en uitgaven voor Nede,·landsch-Indie over 
het dienstjaar 1915. S. 132. 

Het slot der rekening van de koloniale ont
vangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indie 
over bet dienstjaar 1915 wordt vastgesteld als 
volgt: 

De ontvanasten bebben bedragen 
f 309,733,984.51. 

De uitgaven bebben bedragen 
f 347,886,817.005. 

Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
f 38,152,832.495. 

26 Maa,·t 1920. WET, boudende w1Jz1gmg 
van boofdstuk I der begrooting van 
uitgaven van Nederlandsch-Indie voor bet 
dienstjaar 1918. S. 133. 

26 Maart 1920. WET, boudende w1Jz1gmg en 
verhooging van boofdstuk II der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor 
het dienstjaar 1918. S. 134. 

26 ltfaart 1920. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw van 
arbeiderswoningen te Amers/oort. S. 135. 

26 Maart 1920. WET, tot verbooging van 
het rentelooze voorscbot uit 's Rijks 
schatkist ten beboeve van den aanleg en 
het in exploitatie brengen van een spoor
weg van Horn naar Deurne. S. 136. 

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

da;t het wcnschelijk is den aanleg en het in 

exploitatie brengen van een spoorweg van 
Horn naar Deurne nader te bevorderen door 
verbooging van bet bij de wet van 29 Juj.i 1916 
(Staatsblad n°. 339) beschikbaar gestelde 
rentelooze voorscbot uit 's Rijks schatkist ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van 8tate, enz. 

Eenig artikel. 

In artikel 1 van de wet van 29 Juli 1916 
(Staatsblad no. 339) wordt in plaats van ,,een 
derde van de kosten van aanleg en het in ex
ploitatie brengen,doch tot geen hooger bedrag 
dan f 290,000" gelezen ,,de helft van de kosten 
van aanleg en het in exploitatie brengen, 
doch tot geen booger bed rag dan f 750,000". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 26sten Maart 

1920. 

WILHELMTN A. 

De Mir>ister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNm. 
(Uitgeg. 8 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET, tot verklaring van 
bet algemeen nut der onteigening ten 
beboeve van uitbreiding van bet ·stations
emplacement Barendrecht. S. 137. 

26 Maart 1920. WET, tot bekracbtiging van 
overeenkomsten met de Maatscbappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, de 
H ollandsche IJ zcren Spoorweg · Maatscha p
pij, de Nederlandscbe Centraal Spoorweg
Maatschappij en de Noord0 Brabantsch· 
Duitsche Spoorweg-Maatschappij, betref
fende wijziging van de pensioenregeling 
voor baar personeel en uitsluiting van 
belasting op haar reizigersverkeer. S. 138. 

Wu WILHELl\llNA, ENZ ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging gen omen bebben, dat 
bet wenschelijk is het personeel der Maatscba ppij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, der 
Hollandsche IJ zeren Spoorweg-Maatschappij, 
der Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maat
schappij en der Noord-Brabantsch-Duitsche 
Spoorweg-Maatscbappij voor rekening van 
elke Maatscbappij van betaling van afloopende 
pensioenkorting te ontheffen en beta.sting op 
het reizigersverkeer van deze Maatscbappijen 
uit te sluiten, al mede de betrekkelijke regle
menten te wij7igen in verband metdeinvoering 
van de Invaliditeitswet, en dat tot dat einde 
door Onze Minister van Waterstaat en van 
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Financien met de Maatschappijen overeen
komsten zijn gesloten, welke bij de wet bekrach
tigd behooren te worden ; 

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

bij deze wet gevoegde overeenkomsten, door 
Onze Ministers van Waterstaat en van Finan
cien met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staat~spoorwegen, de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, de Nederlandsche Cen
traal Spoorweg-Maatschappij en de Noord
Brabantsch -Duitsche Spoorweg -Maatscha ppij 
onder dagteekening van 13 September 1919 
aangegaan. 

2. Het vervoer van personen over de 
spoorwegen, de opbrengst van dat vervoer en 
de plaatsbewijzen en verdere schrifturen, 
waarop of waarmede dit vervoer plaats heeft 
of welke ten dienste van dit vervoer gebezigd 
worden, zijn vrij van elke belasting of heffing. 

Lasten en bevelen, enz. 
G!)geven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Ki:i NIG. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 19 April 1920.) 
AFSORRIF'l'. 

Tusschen 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financien, ter eenre, 

en 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats

spoorwegen, gevestigd te Amsterdam, doch ten 
deze domicilie kiezende te haren hoofdkantore 
te Utrecht, vertegenwoordigd door hare Directie, 
en verder aangeduid als ,,de Maatschappij", 
ter andere zijde, 

is, behoudens bekrachtiging bij de wet, het 
volgende f)Vereengekomen : 

Art. 1. (1) De Ma-atschappij verbindt zich 
zorg te dragen, dat binnen eene maand na de 
afkondiging van de wet, waarbij deze overeen
komst wordt bekrachtigd, in het ,,Reglement 
voor het Pensioenfonds van het personeel der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen" de navolgende wijzigingen worden 
aangebracht, welke geacht zullen worden op 
1 April 1919 te zijn ingegaan, met uitzondering 
van de opneming van artikel 4lbis, welke geacht 
wordt te zijn geschied met ingang van 3 De
cember 1919. 

a. Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 

,,(1) De jaarlijksche bijdrage der Maat
schappij bedraagt zes en drie-vierden ten 
honderd (6,75 %) van het bedrag der gezamen
lijke bezoldigingen, waarover de deelgenooten 
van het Fonds in het afgeloopen jaar doorloo
pende korting hebben betaald Dit percen· 
tage wordt den lsten Januari 1922 .en verder 
telkens na verloop van 3 jaren, doch voor het 
laatst den lsten J anuari 1949 verhoogd met 
een-tiende ten honderd (0,10 %) van bedoeld 
bedrag of met zooveel meer of minder al~ 
blijkens eene telkens te maken berekening 
noodig zal zijn om in hetgeen de bijdrage meer 
bedraagt dan vier ten honderd ( 4 %) van 
meergenoemd bedrag vergoeding te vinden 
voor de met ingang van 1 April 1919 vervallen 
afloopende korting. 

(2) De.bij het vorige lid bedoelde jaarlijksche 
bijdrage der Maatscahppij wordt telken jare 
vermeerderd met : 

a. hetgeen door die deelgenooten - met 
uitzondering van de onder b bedoelde - te 
zamen in het jaar minder dan vijf ten honderd 
(5 %) over het bedrag hunner gezamenlijke 
bezoldiging bovenbedoeld als doorloopende 
korting is bijgedragen, en 

b. . hetgeen door de de_elgenooten, die inge
volge art . 55, lid a of d, of art. 62, lid c, ,1iet zijn 
onderworpen aan de met ingang van 1 Januari 
191'1 ingevoerde verhooging der doorloopende 
korting met 1 % der bezoldiging, te zamen in 
dat jaar minder dan vier ten honderd (4 %) 
over het bedrag hunner gezamenlijke bezolcli
ging bovenbedoeld als doorloopende korting 
is bijgedragen." 

b. Artikel 9 wordt gelezen : 
,,De bijdragen der deelgenooten bPstaan in 

eene doorloopende korting welke op hunne 
bezoldiging wordt ingehouden." 

c. Art ikel 12 vervalt. 
d. Artikel 14 wordt gelezen: 
,,Geene doorloopende korting is verschuldigd 

voor zoover de bezoldiging, in den zin van 
art. 10, zes duizend gulden (f 600'.l) te boven 
gaat." 

e. De artikelen 15 en 16 vervallen. 
/. De derde zinsnede van art. 26, lid a, 

vervalt. 
/bis. Na artikel 41 wordt opgenomen : 
,,Art. 4lbis. Ingeval het Fonds, ingevolge 

artikel 41, zesde lid, der Invaliditeitswet ten 
behoeve van een gewezen deelgenoot eene 
betaling heeft gedaan als bedoeld in het derde 
lid van genoemd wetsartikel, zal wegens die 
betaling het pensioen, waarop de deelgenoot 
voor zich en zijne nagelaten betrekkingen 

I 
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krachtens artikel 39 of 40 aanspraak heeft, 
worden verminderd op den voet door de Di
rectie, den' adviseur gehoord, onder goedkeuring 
van den Minisrer van Waterstaat te bepalen. •' 

g. Artikel 55, lid c, wordt gelezen : 
,,c. Voor hen, die op 31 December 1911 

lid van het Fonds waren, zal, behalve tot 
dekking van lasten voortvloeiende uit t,ene 
(ook) voor hen geldende verbetering der pensi 
oenregeling, de doorloopende korting niet hooger 
kunnen worden gesteld dan bij art. 11 van 
dit Reglement is bepaald." 

h. Artikel 59, lid d, wordt gelezen : 
,,d. Gestort wordt het bedrag, dat, zoo 

wegens doorloopende en afloopende korting 
als wegens bijdrage der Maatschappij door het 
Fonds sinds 1 J anuari 1909 tot den dag der 
storting meer zou zijn ontvangen, indien het 
in lid a van dit artikel bedoelde verlangen door 
den (het) deelgenoot (Hd) v66r den l sten Juli 
1909 ware kenbaar gemaakt, onder bijbereke
ning van vier ten honderd (4 %) 's jaars 
rente op rente." 

Artikel 59, lid d /3, vervalt, 
•· Na artikel 64ter wordt opgenomen : 
,,Art. 64quater. (1) In afwijking van het 

bepaalde bij artikel 17 zullen teruggegeven 
worden· de bedragen, van de deelgenooten 
wegens afloopende korting geheven o~er 
betalingstermijnen, waartoe 1 April 1919 
behoorde en latere. 

(2) In afwijking van het bepaalde bij art. 4 
bedraagt de jaarlijksche bijdrage der Maatschap
pij over 1919 zes en zeshonderd vijf en twintig 
tien duizendsten ten honderd (6,0625 %) 
van het bedrag der gezamenlijke bezoldigingen, 
waarove1 de cleelgenooten van het Fonds in 
1919 doorloopende korting hebben betaald, 
vermeerderd overeenkomstg het bepaalde bij 
bet tweede lid van artikel 4." 

(2) De in het eerste lid van het gewijzigde 
artikel 4 van bovengenoemd reglement be
doelde berekening wordt gemaakt hetzij door 
den in artikel 48 van dat 1eglement bedoelclen 
adviseur, hetzij door een va.n Regeeringswege 
aangewezen deskundigc of we! - bij verschil 
van meening tus.schen deze cleskundigen -
door een door die beiden aan te wijzen deri' en 
deskundige. 

2. Het vervoer van personen over de spoor
wegen, bij de Maatschappij in e-.:ploitatie, de 
opbrengst van dat vervoer en de plaatsbewijzen 
en verdere schrifturen, waarop of waarmede 
dit vervoer plaats heeft of welke ten dienste 
van dit vervoer gebezigd worden, zijn vrij van 
elke belasting of hefting." 

I 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Gravenhage en te Utrecht den 13den Septem
ver 1919. 
De Min. v. Waterstaat, (get.) A. A. H . W. KoNIG. 
De Minister van Financii!n, (get.) DE VRIES. 

De Maatschn.ppij tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen, 

De Directie, (get.) VAN KRETSCHMAR. 

De Secretaris, (get.) BEELAERTS v. BLOKLAND. 

Plaatsvervanger. 
Voor eensluidend afschrift : 

De Beere aris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat, G. v. D. MEULEN, l. S.-G. 

AFSCF.:RIFT. 

Tusschen 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den 'Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financien, t er eenre, 

en 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat

schappij, vertegenwoordigd door hare Directie, 
en verder aangeduid als ,,de Maatschappij", 
ter andere zijde, 
, is, behoudens b3krachtiging bij de wet, 
het navolgende overeengekomen : 

Art. 1. (1) De Maatschappij verbindt zich 
zorg te dragen, dat binnen eene maand na de 
afkondiging van de wet, waarbij deze overeen
komst wordt bekrachtigd, in het ,,Reglement 
voor het Pensioenfonds voor het personeel 
der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap
pij" de navolgende wijzigingen worden aange
bracht, welke geacht zullen worden op 1 April 
1919 te zijn ingegaan, met uitzondering van 
de opneming van artikel 34bis, welke geacht 
wordt te zijn geschied met ingang van 3 Decem
ber 1919. 

a. Artikel 4 wordt gelezen : 
,,De jaarlijksche bijdrage der Maatschappij 

bedraagt zes en drie-vierden ten honderd 
(6,75 %) van het bedrag der gezamenlijke 
bezoldigingen, waarover de deelgenooten van 
het Fonds in het afgeloopen jaar doorloopende 
korting bebben betaald. Dit percentage wordt 
den l sten J anuari 1922 en verder telkens na 
verloop van 3 jaren, doch voor het laatst den 
lsten Januari 1949 verhoogd met een-tiende 
ten honderd (0,10 %) van bedoeld bedrag of 
met zooveel meer of minder als blijkens eene 
telkens te maken berekening noodig zal zijn 
om in hetgeen de bijdrage meer bedraagt clan 
vier ten honderd (4 %) van meergenoemd be
drag vergoeding te vinden voor de met ingang 
van l April 1919 vervallen afloopende korting." 
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b. Artikel 7 wordt gelezen : 
,,De bijdragen der deelgenooten worden op 

hunne bezoldiging ingehouden en bestaan in 
eene doorloopende korting van vijf ten honderd 
(5 %) der bezoldiging." 

c. De artikelen 9, lC, 12, 13 en 14 vervallen. 
cbis. Na artikel 34 wordt opgenomen : 
,,Art . 34bis. Ingeval het Fonds, ingevolge 

artikel 41 , zesde lid, der Invaliditeitswet t en 
behoeve van een gewezen deelgenoot eene 
betaling heeft gedaan als bedoeld in het clerde 
lid van genoemd wet sartikel, zal wegens die 
betalitfg het pensioen, waarop de deelgenoot 
voor zich en zijne nagelaten betrekkingen 
krachtens de artikelen _19 en 25 aanspraak 
heeft, worclen verminclercl op den voet door 
de Directie - den aclviseur gehoorcl - onder 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat 
te bepalen. " 

d. In het eerste lid van artikel 44, sub d, 
wordt ,,ar t ikel 9" veranclerd in : ,,artikel 7" . 

e. Het tweede lid van artikel 47 word t 
gelezen: 

.,(2) Ten aanzien van de in het vorige 
lid becloelcle personen beuraagt de doorloopende 
korting een ten honclerd (1 %) der bezoldiging 
minder clan bij artikel 7 is bepaalcl ; 

wordt de leeftijcl , genoemd in de ai:tikelen 
16 onder 1°. , 18, eerste lid , 19, eerste lid, 
21, eerste lid, en 25, eerste en derde lid, op 
zestig jaren gesteld ; 

wordt het gemiddeld bedra.g der jaarlijksche 
bezoldiging, bedoeld in artikel 18, _eerste lid , 
en in artikel 26, eerste lid, over de laatste 
drie jaren berekend." 

f. Uit het tweede lid van artikel 48bis 
vervallen de woorden : ,,gelden niet de bepa
lingen van de artikelen 11 , eerst e lid, en 14 en". 

g. Na artikel 48bis wordt .opgenomen : 
,,A rt. 48ter. (1) In afwijking van het be

paalde bij artikel 15 zullen t eruggegeven wor-
clen de bedragen , van de deelgenooten wegens 
afloopende korting geheven ovev betalingster
mijnen, waartoe 1 April 1919 behoorde enlatere. 

(2) In afwijking van het bepaalde bij art. 4 
bedraagt de jaarlijksche bijdrage der Maat
schappij over 1919 zes en zeshonderd v ijf en 
t wint ig tien duizendsten ten honderd (6,0625 %) 
van het bedrag der gezamenlijke bezoldigingen, 
waarover de deelgenooten van het Fonds in 
1919 doorloopende korting hebben betaald.'' 

(2) De in het gewijzigde artikel 4 van 
bovengenoemd reglement bedoelde berekenin g 
wordt gemaakt hetzij door den in artikel 39 
van dat reglement bedoelden adviseur, hetzij 
door een van R egeeringswege aangeweze n 

deskundige of we! - b ij verschi l van meening 
t usschen deze deskundigen - door een door 
die beiden aan te wijzen derden deskundige. 

2. H et vervoer van personen over de 
spoorwegen, bij de Maatschappij in exploi
t atie, · de opbrengst van dat vervoer en de 
plaatsbewijzen en verdere schrifturen, waarop 
of waarmede dit vervoer plaat s heeft of welke 
ten dienste van dit vervoer gebezigd worden, 
zijn vrij van elke belasting of heffing . 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Gravenhage en te Amst erdam den 13den 
September 1919. 
De M in . v. Waterstaat, (get.) A. A. H. W Ki:iNIG. 
De Minister van F inancien, (get. ) D E VRIES . 

De Holl . IJzeren S poorweg-Maatschappij, 
De Directie, (get.) VAN K RETSCH111AR. 

De Secretaris, (get.) H. v MANEN. 

Voor eensluidend afschrift : 
De Secr.- Gener. v. h. Departement v. Waterstaat, 

G. VAN DER MEULEN , l. S.-G. 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Staa t der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat en den Minis
ter van Financir.n , ter eenre, 

en 
de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maat

schappij, gevestigd t eUtrecht , vertegenwoordigd 
door hare Directie, en verder aangeduid als 
,,de Maatschappij" , t er andere zij de, 

is, behoudens bekrachtiging bij de wet, 
h et volgertde overeengekomen : · 

Art. 1. (1) De Maatschappij verbindt zich 
zorg t e dragen, dat binnen eene maand na 
de afkondiging van de wet, waarbij deze over
eenkomst wordt bekrachtigd, in het ,,Reglem ent 
voor het Pensioenfoncls t en behoeve van het 
vaste personeel der Nederlandsche Centraal 
Spoorweg-Maatschappij " , de navolgende wij
zigingen worden aangebracht, welke geacht 
zullen worden op 1 April 1919 te zijn ingegaan, 
m et uitzondering van de opneming van artikel 
4lbis, welke geacht wordt t e zijn geschied m et 
ingang van 31 December 1919. 

a . Artikel 4 wordt gelezen : 
,,(1) De jaarlijksche bij drage der Maat

schappij bedraagt zes en drie-vierden ten 
honderd (6,75 %) van het bedrag der gezamen
lijke bezoldigingen, waarover de deelgenooten 
van het F onds in het afgeloopen jaar door
loopende korting hebben betaald. Dit per
centage wordt den l sten J anuari 1922 en 
verder t elkens na verloop van 3 jaren , <loch 
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voor het laatst den lsten Januari 1949 ver• hooger kunnen worden gesteld dan bij art. 11 
hoogd met een-tiende ten honderd (0,10 %) van dit Reglement is bepaald." 
van bedoeld bedrag of met · zooveel meer h. Artikel 56, lid d, wordt gelezen : 
of minder als blijkens eene telkens te maken ,,d. Gestort wordt het bedrag, dat, zoo 
berekening noodig zal zijn om in hetgeen de wegens doorloopende en afloopende korting 
bijdrage meer bedraagt dan vier ten honderd als wegens bijdrage der Maatschappij, door 
(4 %) van meergenoemd bedrag vergoeding het Fonds sinds l Jan~ari 1913 tot den dag 
te vinden voor de met ingang van l April der storting meer zou zijn ontvangen, indien 
1919 vervallen afl.oopende korting. het in lid a van dit artikel bedoelde verlangen 

(2) De bij het vorigelid bedoelde jaarlijksche door den (het) deelgenoot (lid) v66r den lsten 
bijdrage der Maatschappij wordt telken jare Juli 1913 ware kenba11,r gemaakt, onder bijbe
vermeerderd met: rekening van vier ten honderd (4 %) 's iaars 

a. hetgeen door die deelgenooten - met rente op rente." 
uitzondering van de onder b bedoelde - te Artikel 56, lid d ~. vervalt. 
zamen in het jaar minder dan vijf ten honderd i . Na artikel 59 wordt opgenomen : 
(5 %) over het bedrag hunner gezamenlijke ,,Art. 59bis. (l) in afwijking van het 
bezoldiging bovenbedoeld als doorloopende bepaalde bij artikel 17 zullen teruggegeven 
korting is bijgedragen, en worden de bedragen, van de deelgenooten 

b. hetgeen door de deelgenooten, die inge- wegens afloopende korting geheven over 
volge art . 53, lid b, niet zijn onderworpen aan betalingstermijnen, waartoe 1 April 1919 
de met ingang van l Januari 1914 ingevoerde behoorde en latere. 
verhooging der doorloopende korting met (2) In afwijking van het bepaalde bij art. 4 
l ten honderd (1 %) der bezoldiging, te zamen bedraagt de jaarlijksche bijdrage der Maat
in dat iaar minder dan vier ten honderd schappij over 1919 zes en zeshonderd vijf en 
(4 %) over het bedrag huner gezamenlijke twintig tien duizendsten ten honderd (6,0625 %) 
bezoldiging bovenbedoeld als doorloopende van het bedrag der gezamenlijke bezoldigingen, 
korting is bijgedragen." waarover de deelgenooten van het Fonds in 

b. Artikel 9 wordt gelezen: 1919 _doorloopende korting hebben betaald, 
,,De bijdragen der deelgenooten bestaan in vermeerderd overeenkomstig het bepaalde bij 

eene doorloopende korting welke op hunne het tweede lid van artikel 4." 
bezoldiging wordt ingehouden." (2) De in het eerste lid van het gewijzigde 

c. Artikel 12 vervalt. artikel 4 van bovengenoemd reglement bedoelde 
d. Artikel 14 wordt gelezen : berekening wordt gemaakt hetzij door den in 
,,Geene doorloopende korting is verschuldigcl artikel 48 van dat reglement bedoelden adviseur, 

voor zoover de bezoldiging,in den zin van art. 10, hetzij door een van Regeeringswege aangewezen 
zes duizend gulden (f 6000) te boven gaat." deskundige of wel - bij verschil van meening: 

,,_ De artikelen 15 en 16 vervallen. tusschen deze deskundigen - door een door 
f. De derde zinsnede van art. 26, lid a, vervalt. die beiden aan te wijzen derden deskundige. 
/bis. Na artikel 41 wordt opgenomen: 2. Het ve~oer van personen over de 
,,Art. 4lbis. Ingeval het Fonds, ingevolge spoorwegen, bij de Maatschappij in exploit.atie, 

artikel 41, zesde lid, der Invaliditeitswet ten de opbrengst van dat vervoer en de plaatsbe
behoeve van een gewezen deelgenoot eene wijzen en verdere schrifturen, waarop of 
betaling heeft gedaan als bedoeld in het derde waarmede dit vervoer plaats heeft of welke 
lid van genoemd wetsartikel, zal wegens die ten dienste van dit vervoer gebezigd worden, 
betaling het pensioen, waarop de deelgenoot zijn vrij van elke belasting of heffing_. 
voor zich en zijne nagelaten betrekkingen krach- Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra
tens artikel 39 of 40 aanspraak heelt, worden venhage en te Utrecht den 12den September 
vermin~erd op den voet door de Directie, den 1919. 
adviseur gehoord, onder goedkeuring van den De Min. v. Waterstaat, (get . ) A. A. H . W. KoNIG. 
Minister van Waterstaat te bepalen." De Minister van Financitn, (get . ) DE VRIES. 

g. Artikel 53, lid a, wordt gelezen: De Nederl. Centraal Spoorweg-Maatschap-pij. 
,,a. Voor hen, die op 31 December 1912 De Directeur, (get.) VAN KRETSCHMA.R . 

lid van het Fonds waren, zal, behalve tot De Secretaris, (get.) J. E. AMESHOFF. 
dekking van lasten, ,oortvloeiende uit eene Voor eensluidend afschrift: 
(ook) voor hen geldende verbetering der I De Secretaris-Generaal v. h. Dep. v. Waterstaat, 
pensioenregeling, de door!oopende korting niet , G. VAN DER MEULEN, Z. S.-G. 
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AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 

door den Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financien, ter eenre, 

en 
de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg

Maatschappij, gevestigd te Gennep, vertegen
woordigd door hare Directie, en verder aange
duid als ,,de Maatschappij'.', ter andere zijde, 

is, behoudens bekrachtiging bij de wet, 
het volgende overeengekomen : 

Art. 1. (1) De Maatschappij verbindt zich 
zorg te dragen, dat binnen eene maand na de 
afkondiging van de wet, waarbij deze overeen
komst wordt bekrachtigd, in het ,,Reglement 
voor het Pensioenfonds ten beho ve van het in 
Nederland anders dan tijdelijk werkzaam zijnde 
vaste personeel der Noord-Brabantsch-Duitsche 
Spoorweg-MaRtschappij" de navolgende wijzi
gingen worden aangebracht, welke geacht 
zullen worden op 1 April 1919 te zijn ingegaan, 
met uitzondering van de opneming van artikel 
45bis, welke geacht wordt te zijn geschied met 
ingang van 3 December 1919. 

a. Artikel 4 wordt gelezen : 
,,De jaarlijksche bijdrage der Maatschappij 

bedraagt zes en drie-vierden ten ' honderd 
(6,75 %) van het bedrag der gezamenlijke 
bezoldigingen, waarover de deelgenooten van 
het Fonds in het afgeloopen jaar door!oopende 
korting hebben betaald. Dit percentage wordt 
den lsten Januari 1922 en verder telkens na 
verloop van 3 jaren, doch voor het laatst 
den lsten Januari 1949 verhoogd met een
tiende tvn honderd (0,10 %) van bedoeld be
drag of met zooveel meer of minder als blijkens 
eene telkens te maken berekening noodig zal 
zijn om in hetgeen de bijdrage meer bedraagt 
dan vier ten honderd (4 %) van meergenoemd 
bedrag vergoeding te vinden voor de met 
ingang van 1 April 1919 vervallen afioopende 
korting." 

b. Artikel 9 wordt gelezen : 
,,De bijdragen der deelgenooten bestaan in 

eene doorloopende korting welke op hunne 
bezoldiging wordt ingehouden." 

c. Artikel 12 vervalt . 
d. Artikel 14 wordt gelezen: 
,,Geene doorloopende korting is verschuldigd 

voor zoover de bezoldiging in den zin van art . 10 
zes duizend gulden (f 6000) te boven gaat." 

e. De artikelen 15 en 16 vervallen. 
ebis. Na artikel 45 wordt opgenomen : 
,,Art. 45bi.•. Ingeval het Fonds ingevolge 

artikel 41, zesde lid, der Invaliditeitswet ten 
behoeve van een gewezen deelgenoot eene 
betaling heeft gedaan als bedoeld in het derde 
lid van genoemd wetsartikel, zal wegens die 
betaling het pensioen, waarop de deelgenoot 
voor zich en zijne nagelaten betrekkingen 
krachtens artikelen 24, 25, 43 of 44 aanspraak 
heeft, worden verminderd op den voet door 
de Directie, den adviseur gehoord, onder goed
keuring van den lVlinister van Waterstaat te 
bepalen." 

i. Na artikel 59 wordt opgenomen: 
,,Artikel 59bia. (1) In afwijlting van het 

bepaalde bij artikel 17 zullen teruggegeven 
worden de bedragen, van de deelgenooten 
wegens afioopende korting geheven over 
betalingstermijnen, waartoe 1 April 1919 
behoorde en latere. 

(2) In afwijking van het bepaalde bij art. 4 
bedraagt de jaarlijksche bijdrage der Maat
schappij o'ver 1919 zes en zeshonderd vijf en 
twintig tien duizendsten ten honderd (6,0625 %) 
van het bedrag der gezamenlijke bezoldigingeu, 
waarover de deelgenooten van het Fonds in 
1919 doorloopende korting hebben betaald." 

(2) De in het gewijzigde artikel 4c va,n boven
genoemd reglement bedoelde berekening wordt 
gemaakt hetzij door den in artikel 52 van dat 
reglement bedoelden adviseur, hetzij door een 
van Regeeringswege aangewezen deskundige 
of wel - bij verschil van meening tusschen 
deze deskundigen - door een door die beiden 
aan te wijzen derden deskundige. 

2. Het vervoer van personen over de 
spoorwegen, bij de Maatschappij in exploitatie, 
de opbrengst van dat vervoer en de plaats
bewijzen en verdere schrifturen, waarop of 
waarmede dit vervoer plaats heeft of welke 
ten dienste van dit vervoer gebezigd worden, 
zijn vrij van elke belasting of h.effing. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
s-Gravenhage en te Gennep den 13den Septe)Jl 
ber 1919. 
De Min . v. Waterataat, (get.) A. A. H. W. KiiNIG. 

De Mini.ster van Financii!n, (get.) DE VRIES. 

De N oord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-M ij., 
De Directie, (get .) VAN KRETSCHMAR . 

De Secretaris, (get.) L . G. WOLF. 

Voor eensluidend afschrift: 
De Secretaris-Generaal v. h. Dep. v. Watertaat, 

G. VAN DER MEULEN, l. 8.-G. 

26 Maart 1920. WET, houdende afsluiting 
van den dienst van het jaar 1918, voor 
zooveel het Staatsbedrijf van de Posterijen , 
de Telegrafie en 'l'elefonie aangaat. S. 139. 
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26 Maart 1920. WET, tot nadere verlenging 
van de termijnen voor de afsluiting der 
Staatsbegrooting over 1917 en de inzending 
der rekeningen. S. 140. 

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

dat het ontwerp van de wet tot nadere wij
ziging van het VIIIste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het tlienstjaar 1917 nog bij 
de Eerste Kamer der Staten-Generaa,J aan
hangig is en dat, ingevolge artikel 1 der wet 
van den 7den December 1918 (Staatsblad n°.794) 
de Algemeene Rekenkamer na 31 December 
1919 geenerllcli ui tgaaf ten laste van het dienst
jaar 1917 meer mag toelaten ; 

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

In artikel 1 der wet van den 7den December 
1918 (Staatsblad n°. 794) tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staatsbe
grooting over 1917 en de inzending der 
rekeningen wordt in plaats van ,,op den laat
ten December 1919" gelezen: ,,op den laatsten 

Juni 1920". 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog a. i., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 16 April 1920.) 

26 Macirt 1920. WET, tot verhooging en 
wijziging van het achtste hoofdstuk der 

taatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
( Verschillende artikelen.) S. 141. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegu, en wordt de omschrij
ving van eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de artikelen 49, 63, 172 en 175 van de onder
werpelijke begrooting nader vastgesteld onder
schei<.lenlijk op f 271,100, f 6800, £ 2661 en 
f 1,727,500 en worden de navermelde afdee
lingen verhoogd als volgt: 

de Ilde afdeeling met f 
,, Illde 
,, IVde 
,, VIIIste 
,, IXde 
,, Xlde 

XIIde 
,, XIIIde 
,, XIVde 
,, XVde 

525 
6,800 

1,063,115 
72,500 

3,300 
235,000 

47,230 
16,915 

117,000 
207,600 

de XVIde afdeeling met 
XVIlde 
XIXde 

8,000 
13,000 
30,000 

XX.Iste 21,925 
XXIIste 2,000 
XXIIIste 231,728 en 

,, XXIV te 105,000 
terwijl het eindcijfer van die begrooting wordt 

verhoogd met eene som van f 2,181,638. 

26 Maart 1920. WET, tot nadere verhooging 
Yan de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artille
rie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1919. 
S. 142. 

26 1lfaart 1920. WET, tot wijziging en 
verhooging van het 1.esde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het tlienstjaar 1919. 
s. 143. 

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

IIIde onderafdeeling der Iste Afdeeling en het 
totaal der Iste Afdeeling zoomede het eindcijfer 
van het Vlde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor 1919 verhoogd met f 400,000. 

26 Maart 1920. WET, tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk Ader Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 144. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge biervan wordt boofdstuk VA 
der Staatsbegrooting verhoog:d : de afdeeling 
,,Hooger en middelbaaronderwijs" metf 553,050; 
de afd. ,,Lager onderwijs met f 483, 25 ; de 
afdeeling ,,K•msten en Wetenscbappen" met 
f 17,675 ; e,1 de afd. ,,Pensioenen, Toelagen, 
Gratificatiin, Wacbtgelden enz." met f 15,500; 
en bet eindcijfer der begrooting met f 1,070,050. 

26 Maart 1920. WET, tot verklaring van bet al -
gemeen nut der onteigening met toepassing 
van de wet van 27 Maart 1915 (Staatsblad 
n°. 171) van eigensommen, noodig voor 
volledige uitvoering van bet gedeelte van 
bet uitbreidingsplan der gemeente Gronin
gen ten oosten van bet Verbin<lingskanaal 
Bamster<liep-Boterdiep. S. 145. 

26 ,1lciart 1920. WET, tot verbooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor de Departementen 
van Binnenlandscbe Zaken en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenscbappen voor 
bet clienstjaar 1919. ' . 146. 
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26 Maart 1920. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor de Departe
menten van Binennenlandsche Zaken en 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor het dienstjaar 1920. S. 147. 

De begrooting wordt vastgesteld op een be· 
drag van f 10,749,341. 

26 Maart 1920. WET, tot w1Jz1gmg van de 
termijnen bedoeld in de artikelen 523, 
526 en 549 van het Burgerlijk Wetboek en 
afschaffing der wet van 9 Juli 1855 ( Staats
blad n°. 67). S. 14,8. 

Bfjl. Hand,. 2e Kamer 1919/20, n°. 349, 1-7. 
Hand,. idem. 1919/20, bladz. 1610. 
Hand,. 1e Kamer 1919/20, bladz. 605, 612. 
WIJ WILHELMINA, E,z ... doen te weten: 
Alzoo Wij m overweging genomen hebben, 

dat het, gelet op de vele scheepsrampen, die 
tengevolge van den wereldoorlog hebben plaats 
gehad, wenschelijk is de termijnen zooals die 
zijn vastgesteld in de artikelen 523, 526 en 549 
van het Burgerlijk Wetboek, en bij de wet van 
9 Juli 1855 (Staatsblad n°. 67) te verkorten ten 
opzichte van hen, die. bij vermoedelijke of 
bekende scheepsrampen zijn vermist en laatst
genoemde wet af te schaffen. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tijdsverloop van vijf of tien 

jaren, in de artikelen 523, 526 en 549 van het 
Burgerlijk Wetboek gevorderd, wordt beperkt 
tot Mn jaar: 

1°. wanneer de afwez1ge tot de bemanning of 
passagiers blijkt behoord t e hebben van een 
vaartu,g, waarvan gedurende dien tijd geene 
berichten zijn ingekomen; 

2°. wanneer de afwezige vermist is ter 
gelegenheid eener noodlottige gebeu;tenis aan 
eenig vaartuig, aan een deel zijner bemannmg 
of zijner passag1ers overkomen. 

rechtsgevolgen intreden, indien op de tweede 
overeenkomstig de artikelen 523 en 549 van 
dat Wetboek uitgebrachte dagvaarding noch 
de afwezige, noch iemand voor hem is opge
komen, die behoorlijk van zijn aanwezen doet 
blijken . 

3. De Wet van 9 April 1855 (Staatsblad 
n°. 67) is afgeschaft. 

Het verlof door den rechter verleend en de 
dagvaardingen, uitgebracht v66r de inwerking
treding dezer wet en met• inachtneming der 
bepalingen des negentienden titels van het 
Eerste Boek van het BU'I·gerlijk Wetboek 
hebben dezelfde rechtsgevolgen, also£ zij na 
de inwerkingtreding dezer wet waren verleend 
of uitgebracht. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26eten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van .Tustitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 7 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET tot wijziging, verhoo
ging en aanvvlling van het vierde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1920. S. 149. 

Bij deze wet'worden eenige artikelen verhoogd, 
wordt de o~chrijving van ee.iige artikelen 
gewijzigd, wordt een artikel ingevoegd en word 
een art.ikel ver.ninderd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de navolgende afdeelingen van dit boofdstuk 
verhoogd als volgt : !Ide afd. met f 4,125; 
VIde afd. met f 2,017,334; Xde afd. met 
f 7,260; en dat der XIIde afd. met f 50,000; 
terwijl het eindcijfer wordt verhoogd met 
f 2,708,719. 

De termijn van een jaar vangt aan : 
1 

in bet onder I 0. bedoelde geval met de laatste 26 Maart 1920. WET, tot wijziging van ar-
tijding van het vaartuig, en zoo van geene tikel 35 van de Wet op Woonwagens en 
tijding. blijkt, met den dag van het laatst in Woonschepen 1918 (8taatsblad n°. 492), 
zee steken van het vaartuig ; zooals dat is aangevuld bij art. 2 van de 

in het onder 2°. bedoelde geval met het wet van den llden Januari 1919 (Staats -
tijdstip, waarop de gebeurtenis geacht moet blad n°. 16). S. 150. 
worden te hebben plaats gegrepen. Bijl. 2° Kamer 1919/20, n°. 345, 1-- 5. 

Indien zoowel het onder 10. als onder 20. Hand. idem 1919/20, bladz. 1432. 
genoemde geval zich voordoet, wordt voor de Hand. 1° Kamer 1919/20, bladz. 605, 609. 
berekening van den termijn bet vroegste W1J WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
aanvangspunt genomen. Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

2. In de gevallen, bedoeld in het vorige 
I 

dat wijziging van artikel 35 . van de Wet op 
artikel, kunnen de in de artikelen 524, 526 

1 
Woonwagens en Woonschepen 1918 (Staatsblad 

en 550 van het Burgerlijk Wetboek genoemde n°. 492), zooals dat is a:ingevuld bij artikel 2 
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van de wet van den llden Januari 1919 
(Staatsblad n°. 16), noodzakelijk is ; 

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

In artikel 35 van de Wet op Woonwagens 
en Woonschepen 1918 (Staatsblad no. 492), 
zooals dat is aangevuld bij artikel 2 van de 
wet van den llden Januari 1919 (Staatsblad 

• n°. 16), wordt in plaats van : ,,en anders tot 
1 Februari 1920" gelezen : ,,en anders tot 1 Fe-
bruari 1921". • 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jmtitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitaeg. 7 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET, tot wijziging van de 
Handelsregisterwet 1918. S. 151. 

Bijl. 2e Kamer 1918/1919, n°. 359, 1-6; 
1919/20, n°. 34, 1-2. 

Hand. idem 1919/20, bladz. 1259---1267, 1674. 
Hand. 1e Kamer 1919/20, bladz. 565, 597, 

598, 600-604. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het met het oog op de wettelijke regeling 
van de K amers van Koophandel en Fabrieken 
wenschelijk is de Handelsregisterwet 1918 
(Staatsblad n°. 493) te wijzigen ; 

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

Het eerste lid van arUkel 19 van de Handels
registerwet wordt vervangen door het navol
gende: 

1. Voor de inschrijving van eene handels
zaak is voor de eerste maal een bedrag ver
schuldigd en voor elke ingeschreven handels
zaak is na het jaar van inschrijving jaarlijks een 
bedrag verschuldigd aan de Kamer van Koop
handel en Fabrieken, waar de inschrijving 
behoort te geschieden, berekend naar het 
in de handelszaak gestoken kapitaal naar den 
volgenden grondslag : 

bii de eerote jaarl. 
insohrijving. bedrag. 

bij een kapitaal van niet 
meer dan f 10,000 . . . . . f 5.- f 2.50 

bij een kapitaal van meer 
dan f 10,000, doch niet meer 
dan f 25,000. . . . . . . . 15.- 5.-

bij een kapitaal van meer 
dan f 25,000, doch niet meer 
dan f 50,000. . . . . . . . 50.- 10.-

· b\) de eersle jaarl. 
inschrljvin~. bedrag 

bij een kapitaal van meer 
dan f 50,000, <loch niet meer 
dan f 100,000 . . . . . . . f 100.- 20.

bij een kapitaal van meer 
dan f 100,000, doch niet meer 
dan f 500,000 . . . . . . . 250.- 30.

bij een kapitaal van meer 
dan f 500,000, doch niet meer 
dan f 1,000,000. · . . . . . . 500.- 50.

bij een kapitaal van meer 
dan f 1,000,000, doch niet meer 
dan f 2,000,000 . . . . . . 1,000.- 100.

bij een kapitaal van meer 
dan f 2,000,000, doch niet 
meer dan f 3,000,000 . . . • 1,000.- 200.

bij een kapitaal van meer 
dan f 3,000,000, doch niet 
meer dan f 4,000,000 . . . . 1,000.- 300-.

bij een kapitaal van meer 
dan f 4,000,000, doch niet 
meer dan f 5,000,000. . . . 1,000.- 400.

bij een kapitaal van meer 
dan f 5,000,000. . . . . . . 1,000.- 500.-

2. Behoort de inschrijving te geschieden 
bij meerdere Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, clan is aan elk dier Kamers een 
gelijk bedrag verschuldigd z66danig, dat de 
som dier bedragen overeenkomt met het be· 
drag, hetwelk, berekend naar de schaal van 
bet vorige lid, aan een Kamer verschul
digd zou zijn geweest, indien de inschrijving 
slechts bij Mn Kamer had behooren te ge• 
schieden. 

3. De bedragen zijn verschuldigd door 
dengeen, wien de handelszaak behoort. Be
hoort de zaak aan meerderen, dan zijn dezen 
ieder voor het geheel vt>or de voldoening 
aansprakelijk. 

4. Als grondslag voor de toepassing der 
schaal van het eerste lid geldt de aangifte bij 
de inschrijving der handelszaak, afkomstig 
van dengeen, die de voor deze inschrijving 
noodige opgaven heeft gedaan ; de aangifte 
kan voor de later verschuldigde bedragen 
worden herzien door degenen, die volgens 
artikel 3 tot het doen van opgaven voor de 
inschrijving in het handelsregister ·zijn ge
houden. 

5. De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
is bevoegd eene handelszaak in eene hoogere 
klasse te rangschikken dan werd opgegeven, 
wanneer zij reden meent te hebben de juistheid 
van de opgave in twijfel te trekken of van 
oordeel is, dat de beteekenis der zaak, afgezien 
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yan het daarin gestoken kapitaal, rangschik• r 

king in eene hoogere klasse wettigt. Heeft 
de Kamer van deze bevoegdheid gebruik 
gemaakt, dan wordt daarvan binnen 8 dagen 
bij aangeteekenden brief kennis gegeven aan 
dengeen of aan een dergenen, wien de zaak 
behoort. Deze kan binnen 14 dagen na de 
dagteekening dier kennisgeving in beroep 
komen bij . Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel ; het beroep schort de 
verplichting tot betaling overeenkomstig de 
rangschikking door de Kamer niet op. Onze 
Minister baslist in welke klasse de zaak wordt 
gerangschikt ; het mogelijkerwijze te veel be
taalde wordt door de Kamer onverwijld terug
gegeven. 

6. Bij gebreke van eene aangifte bij de 
inschrijving wordt het in de handelszaak · 
gestoken kapitaal door de Kamer van Koop
handel en Fabrieken geschat en geldt het 
geschatte bedrag als grondslag voor de toe
passing der schaal van het eerste lid, tenzij de 
Kamer van oordeel is, dat de beteekenis der 
zaak, afgezien van het daarin gestoken kapitaal, 
rangschikking in eene hoogere klasse wettigt. 
Voor de later verschuldigde bedragen blijven 
degenen, die volgens artikel 3 tot het doen 
van opgaven voor de inschrijving in het han • 
delsregister zijn gehouden, bevoegd aangifte 
te doen van 'het in de zaak gestoken kapi· 
taal. 

Het tweede lid van artikel 19 wordt zevende 
lid. 

Het derde lid van artikel 19 wordt achtste 
lid. Daarin vervallen de woorden : ,,of den 
bij artikel 23 bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

Mfl,art 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Landbouw,Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN !JSSELSTEIJN. 
( Uitgeg. 7 April 1920.) 

26 21Iaart 1920. WET, regelende de samen
stelling, inrichting en bevoegd.heid der 
Kamers van Koophandel en Fabrieken . 
s. 152. 

Bijl. Hand. 2• Ka ner 1918/19 n°. 358, 1-6; 
1919/20, n°. 33, 1-4. 

Hand. dem 1919/20, bladz. 1259-1267, 
1270-1274. 

Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 565, 597, 
598, 600. 

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

dat het wenschelijk is de samenstelling, inrich
ting en bevoegdheid der Kamers van Koophan
del en Fabrieken bij de wet te regelen ; 

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

Organisatie. 

Art. 1. I. Er zijn, ter vertegenwoordiging 
van den handel en van de nijverheid in het 
geheele Rijk, Kamers van Koophandel en 
Fabrieken. 

2. Wij bepalen het aantal Kamers en het 
gebied van elke Kamer. Wij wijzen de ge
meente aan, waar elke Kamer haren zetel 
heeft. 

2. I. Elke Kamer bestaat uit twee af
deelingen, eene waarin de vertegenwoordigers 
van het · grootbedrijf, en eene waarin de ver
tegenwoordigers van het kleinbedrijf zitting 
hebben. 
· 2. W_ij bepalen het aantal leden van elke 
Kamer. Het aantal leden der beide afdeelingen 
is gelijk; Wij behouden Ons voor daarvan 
af te wijken bij een met redenen omkleed en 
in de Staatscourant bekend te maken besluit. 

Kiesrecht. 

3. I. De leden der Kam er worden gekozen : 
a. door de ingezetenen des Rijks, tevens 

Nederlanders, die gedurende een jaar, onmid
dellijk voorafgaande aan het opmaken van de 
kiezerslijst, in het handelsregister van het 
gebied der Kamer voorkomen; 

hetzij als eigenaar eener handelszaak, en 
wet alleen, te zamen met andere personen, als 
lid eener v~nnootschap onder firma of als 
beheerend vennoot van eene commanditaire 
vennootschap, 

hetzij als directeur, adjunct of onder-directeur, 
lid van een raad van beheer of raad van toe
zicht, of als commissaris, of als bekleed met 
eene andere functie, welke de bevoegdheid 
medebrengt omtrent het besturen of het behee
ren van de zaak, hetzij zelfstandig, hetzij krach
tens gezamenlijk genomen besluit handelingen 
te verrichten, bij eene naamlooze vennootschap, 
eene wederkeerige waarborgmaatschappij, eene 
cooperatieve of andere rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging of stichting op het 
gebied van handel of nijverheid, 

hetzij als algemeen gevolmachtigde of alge
meen proouratiehouder bij eene ingeschrevene
handelszaak, ook al wordt collectieve teeken,ing 
vereischt; 

b. of wel door vereenigingen, welke betrek-
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king hebben op . ha.udel of nijverheid, binnen 
het gebied der Kamer gevestigd zijn en voldoen 
a.an door Ons bij algemeenen ma.atregel van 
bestuur te stellen eischen. Deze vereenigingen 
hebben het kiesrecht na.ar verhouding van 
het aantal harer leden, die aa.nvankelijk op 
de kiezerslijst waren gepla.a.tst, doch eene 
verklaring hebben a.fgelegd, dat zij het kiesrecht 
hunner vereeniging wenschen. Zij zelf worden 
dan van de kiezerslijst afgevoerd. 

2. · Van het kiesrecht zijn uitgesloten zij, 
die ingevolge a.rtikel 3 der Kieswet van het 
daar bedoelde kiesrecht zijn uitgesloten en 
bovendien zij, die ingevolge onherroepelijk 
geworden rechterlijke uitspraak in staat van 
faillissement verkeeren of anderszins de be
schikking of het beheer hunner goederen hebben 
verloren. 

3. Zij, wier naam in het handelsregister 
bij meer dan eene Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voorkomt, hebben slechts kiesrecht 
voor eene Kamer te hunner keuze. De ver
klaring hieromtrent moet afgelegd worden bij 
de K amer, voor welke de betrokkene het kies
recht wenscht uit te oefcnen en deze Kamer 
doet hiervan onverwijld mededeeling aan de 
andere Kamers, bij welke de naa.m van de 
betrokken persoon volgens zijne verklaring in 
het handelsregister voorkomt. De tijd, waar
binnen en de wij1,e, waarop bovenbedoelde 
verklaring moet worden afgelegd, wordt gere
geld bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld bij artikel 5, 6de lid. Indien zij, die 
i ngevolge di t arti kel verpli eh t zijn tot het 
afleggen van bovenbedoelde verklaring, dit 
nalaten, zullen zij door iedere Kamer, waaronder 
zij ressorteeren, gedurende ten hoogste twee 
jaar van het kiesrecht uitgesloten worden; de 
Kamer, die hiertoe het beslui t neemt, geeft 
hiervan kennis a.an alle andere Kamers; deze 
Kamers zijn gehouden gedurende het tijdperk 
der uitsluiting den uitgeslotene ook in haar 
ressort niet tot de uitoefening van het kiesrecht 
toe te la.ten. 

4. L Kiezers voor de afdeeling grootbe
drijf zijn de kiesgerechtigden als omschreven 
in art . 3, wier namen in het handelsregister 
voorkomen als betrokken bij eene handelszaak, 
voor welke bij de inschrijring in het handels
register ten minste f 100 en als jaadijksche 
bijdrage ten minste f 20 moet worden betaald, 
tenzij overeenkomstig art. 5, derde lid, van 
deze wet zij hebben verzocht op de lijst van 
kiezers voor het kleinbedrijf geplaatst te worden 
of door de afdeeling grootbedrijf ingevolge 
art. 5, vierde lid, is besli t, dat zij op grond 

van den aard van hun handelszaak niet in 
aanmerking komen om kiezer voor de afdeeling 
voor het grootbedrijf te zijn. 

2. Alle niet op de lijst van kiezers voor het 
grootbedrijf geplaatste kiesgerech tigdcn worden 
op de kiezerslijst voor het kleinbedrijf geplaatst. 

Kiezerslijsten. 

5. 1. Elke Kamermaakt twee k!ezerslijsten 
op van de kiezers, die gerechtigd zijn hun 
stem uit te brengen bij verkiezingen voor leden 
van die Kamer. 

2. Van die lij sten vermeldt de eene de 
kiezers voor het grootbedrijf, de ande,re die 
voor het kleinbedrijf. · 

3. Een kiezer, die recht heeft op de eerstge
noemde lijst geplaatst te worden, of daarop 
geplaatst is, kan verzoeken op de in de tweede 
plaats genoemde lijst geplaatst te worden, 
aan welk verzoek de Kamer moet voldoen. 

4. De afdeeling voor het grootbedrijf eener 
Kamer kan kiezers, die ingevolge art . 4 op de 
kiezerslijst voor kiezers voor het grootbedrijf 
zijn geplaatst, van die lijst afvoeren uit over
weging, dat zij op grond van den aard hunner 
handelszaak niet in aanmerking komen om 
kiezer voor de afdeeling voor het grootbedrijf 
te zijn. Van deze beslissing geeft de secretaris 
der Kamer binnen een week kennis aan den 
kiesgerechtigde, die daarvan binnen twee 
weken na de kennisgeving in beroep kan komen 
bij Onzen Minister, met de uitvoering van deze 
wet belast. 

5. De kiezerslijsten voor elke Kamer worden 
in de gemeenten, tot het gebied der Kamer 
behoorende, openbaar gemaakt. Tegen die 
lijsten kunncn bezwaren bij de Kamer worden 
ingediend. 

6. Wij stellen bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften vast omtrent: 

a. het tijdstip voor en de wijze van opmaken 
der kieze.rslijsten; 

b. de openbaarmaking der kiezerslijsten; 
c. den termijn voor het indienen van een 

verzoek als in het derde lid van dit artikel 
bedoeld ;· 

d. den termijn, waarbinnen en de wijze, 
waarop bezwaren tegen de openbaar gemaakte 
kiezerslijsten kunnen worden ingediend; 

e. den termijn, waarbinnen en de wijze, 
waarop op die bezwaren moet worden beslist; 

/. het sluiten der kiezerslijsten. 

Verkiesbaarheid. 

6. 1. Tot lid eener Kamer kunnen worden 
gekozen ingezetenen des Rijks, tevens Neder-
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landers·, die den ouderdom van 23 jaren hebben 
bereikt en binnen . het gebied der l\:amer ge
durende twee achtereenvolgende jaren kiezer 
voor de · betrokken afdeeling zijn of geweest. 
zijn. 

2. Van de verkiesbaarheid zijn uitgesloten 
zij, die ingevolge onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak in staat van faillissement 
verkeeien of anderszins de beschikking of het 
beheer hunner goederen hebben verloren, die 
v an het kiesrecht of de verkiesbaarheid bij 
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 
ontzet zijn, en zij, die rechtens van hunne 
vrijheid zijn beroofd. 

Duur van het lidmaatschap. 

7. 1. De leden der K amers hebben zitting 
gedurende vier jaren. 

2. Om de twee jaren treedt op den eersten 
Januari de helft der leden van elke afdeeling 
van iedere Kamer af, volgens een daarvan 
door de Kamer bij 1oting op te maken rooster. 
Van de voor de eerste maal of na ontbinding 
verkozen Kamers treedt de eene helft der 
leden van iedere afdeeling af op den eersten 
Januari van het tweede kalenderjaar na de 
verkiezing en de andere helft twee jaar later, 

, eveneens volgens een door de Kamer bij loting 
op te maken rooster. Is het getal leden eener 
afdeeling oneven, dan zal in beide gevallen 
eerst de helft van het met een vermeerderd 
getal der leden en daarna de helft van het met 
een verminderd getal der leden voor af~reding 
in aanmerking komen. 

3. Hij, die ter vervulling eener buiten den 
bij den rooster bepaalden tijd opengevallen 
plaats, tot lid eener Kamer is verkozen, treedt 
a f op het tijdstip , waarop degeen, in wiens 
plaats hij is verkozen, moest aftreden. 

4. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. 
8. 1. De leden der Kamers .kunnen te 

alien tijde hun ontslag nemen; het .bericht 
daarvan wordt door hen ingezonden aan de 
Kamer. 

2. Zij verliezen van rechtswege hun lidmaat
schap, zoodra eene der in art. 6, tweede lid, 
vermelde omstandigheden zich voordoet, die 
verkiesbaarheid uitsluiten. 

Tijdstip der verkiezing. 

9. 1. De Kamer stelt den datum van elke 
verkiezing vast en deelt dezen m ede aan het 
b9stuur der gemeente, waar de Kamer haren 
zetel heeft. Tusschen deze mededeeling en 
den datum der verkiezing moeten ten minste 
twee maanden verloopen. 

1920. 

2. Bij periodieke aftreding ingevolge art. ' 1; 
tweede lid, geschiedt deze mededeeling in de 
maand September, voorafgaande aan de .aftre
ding, en heeft de verkiezing plaats i~ de 
maand November; bij het openvallen van 
plaatsen ingevolge art. 8 geschiedt deze mede
deeling binnen eene maand na het openvallen 
en heeft de verkiezing plaats binnen twee 
maanden na die mededeeling. 

Stem bureaux. 

10. i'. Voor de verkiezing van leden van de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken is een 
hoofdstembureau gevestigd in elke gemeente, 
waar een Kamer haren zetel heeft. 

2. Elk hoofdstembureau bestaat uit een 
voorzitter, een plaatsvervangenden voorzitter 
en nog drie leden en drie plaatsvervangende 
leden, welke alien benoemd worden door het 
bestuur der gemeente, in het voorgaande lid 
bedoeld, en wel uiterlijk eene maand voor de 
verkiezing. 

3. Indien het hoofdstem bureau dit noodig 
acht, kunnen in andere gemeenten van het 
gebied der Kamer of in de gemeente, waar het 
hoofdstembureau gevestigd is, stembureaux 
gevestigd worden. Die stem bureaux zijn sa
mengesteld als het hoofdstembureau. Het 
bestuur der gemeente, waar een stembureau 
gevestigd is, of meerdere stembureaux zijn 
gevestigd, benoemt den voorzitter, de leden 
en den plaatsvervangenden voorzi tter en de 
plaatsvervangende leden van elk. stem bureau 
en wel binnen . veertien dagen na ontvangst 
van de mededeeling van het hoofdstem bureau, 
dat het dat stembureau noodig acht. 

4. De gemeenten stellen een lokaal beschik
ba5'r voor de zitting van elk stembureau. 

Wijze van verkiezing. 

11. 1. De verkiezing geschiedt volgens 
door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen regelen, welke voor de kiezers, bedoeld 
in artikel 3, eerste lid onder a, evenredige 
vertegenwoordiging tot grondslag zullen hebben, 
en voor de vereenigingen, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid onder b, ook zullen betreffen de wij ze , 
waarop in die vereenigingen besluiten ter zake 
van de uitoefening van haar kiesrecht worden 
genomen. 

2. Wij stellen bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften vast omtrent het 
tijdstip en de wijze van indiening van - en 
de beslissing op bezwaren tegen eene verkiezing, 
alsmede om trent afgifte, onderzoek en beslis
sing over geloofsbrieven en indiening van - en 

20 
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beslissing op bezwaren tegen beslissingen te I 
dier zake. 

Bevoegdheden en verplichtingen 
der Kamers. 

12. 1. De Kamers zijn verplicht aan het 
algemeen bestuur, alsmede aan de provinciale
en de gemeentebesturen, welker gebied geheel 
of ten deele rriet het hare samenvalt, adviezeu 
of inlichtingen te geven over die aangelegen
hed~n van handel en nijverheid, waarover 
door die bestuursorganen haar o~rdeel of 
inlichtingen ·gevraagd worden. 

2. Zij kunnen ook uit eigen beweging 
zoodanige adviezen of inlichtingen geven, en 
verzoeken of voorstellen doen aan die bestuurs
organen. 

3. Wanneer eene aangelegenheid, in het 
eerste lid bedoeld, in het bijzonder betreft het 
grootbedrijf of het kleinbedrijf; dan worden 
de stukken, bevattende het advies, de inlich
t ingen, het verzoek of het voorstel, opgemaakt 
door de betrokken afdeeling en in de algemeene 
vergadering der K amer behandeld. Voor het 
geval, dat deze zich met het ad vies der betrokken 
afdeeling niet vereenigt, wordt door de Kamer 
het oorspronkelijke stuk dier afdeeling met de 
beschouwingen der Kamer medegezonden. 

13. De Kamers zijn verplicht de functies 
te verrichten, welke haar door wetten of Ko
ninklijke besluiten zijn opgedragen . 

14 . De Kamers zijn bevoegd tot: 
a. het stichten en beheeren van inrichtingen 

ten dienste van handel en nijverheid ; 
b. het verleenen van subsidies aan instellin

gen, die een algemeen J?elang van handel en 
nijverheid bevorderen ; 

c. het zich belasten met het haar opgedragen 
beheer over al of niet door het openbaar gezag 
in het leven geroepen inrichtingen ten dienste 
van handel en nijverheid ; 

d. het afgeven, behalve van certificaten van 
oorsprong, ook van andere verklaringen ten 
dienste van het handelsverkeer, zooa.ls verkla
ringen omtrent het bestaan en den aard van 
handelsgebruiken in haar gebied ; 

e. het legaliseeren van handteekeningen, die 
in het handelsregister zijn ingeschreven ; 

f. het heffen van gelden voor het gebruik 
van bij haar in beheer zijnde inrichtingen en 
van retributies voor door haar aan belangheb
benden bewezen diensten of voor hen verrichte 
werkzaamheden ; 

g. het verzamelen van statistische gegevens; 
h. het vorderen van de rijks- , provinciale

en geineenteambtenaren van de voor hare 

verslagen en verzameling van statistische 
gegevens . benoodigde opgaven, behoudens de 
op dit stuk door Onzen Minister, met de 

• uitvoering dezer wet belast, te geven voor
schriften en de op bedoelde am btenaren 
rustende verplichting tot geheimhouding. 

15. De Kamers kunnen zich voor de uit
voering van haar taak met elkaar en met 
andere auto riteiten rechtstreeks in verbinding 
stellen. 

Bestuur. 

16. 1. Elke Kamer kiest jaarlijks uit hare 
leden een voorzitter; elke afdeeling kiest 
jaarlijks uit hare leden een onder-voorzitter 
der Kamer, die tevens fungeert als voorzitter 
der afdeeling, die hem gekozen heeft. 

2. De voorzitter en de onder-voorzitters 
zijn, zoolang zij lid der Kam er blijven, als 
zoodanig herkiesbaar. 

3. De voorzitter, of bij ontstentenis van 
dezen een der onder-voorzitters, vertegenwoor
digt de Kamer in rechten . 

17. l. Elke Kamer benoemt een secretaris. 
2. De secretaris is niet lid der K amer, 

doch heeft een raadgevende stem in hare 
vergaderingen. 

3. Aan den secretaris kunnen een of meer 
adjunct-secretarissen worden toegevoegd. De
zen, en het verder noodige personeel, worden 
e.veneens door de K amer benoemd. 

4. De secretaris, de adjunct-secretarissen 
en het verdere personeel kunnen door de 
K ame~ worden ontslagen. 

Reglement van orde. 

18. Elke Kamer stelt een reglement van orde 
vast ter regeling van haren inwendigen dienst. 
Dat reglement en de later daarin te · brengen 
wijzigmgen behoeven, alvorens van kracht te 
zijn, de goedkeuring van Onzen Minister, met 
de uitvoering van deze wet belast. 

Geldmiddelen. 

19. 1. De kosten van elke Kamer worden 
bestreden uit de heffi.ngen en retributies be
doeld in art. 14, uit de bedragen verschuldigd 
wegens de inschrijvingen in het H andelsregister, 
alsmede uit hare overige inkomsten. Artikel 
205p der Gemeentewet vervalt. 

2. Elke Kamer biedt jaarlijks v66r 1 No
vember eene begrooting van inkomsten en 
uitgaven aan Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet belast, ter goedkeuring aan en 
doet jaarlijks v66r 1 Aprit aan dien Minister 
rekening en verantwoording over het door 
haar gevoerde beheer over het afgeloopen jaar. 
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Verslag. 

20. Elke Kamer brengt jaarlijks v66r 1 Mei 
aan Onzen Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, een verslag uit van haar 
handelingen in het voorafgaande kalenderjaar 
en over den toestand in dit tijdvak van handel 
on nijverheid in haar gebied. 

Toezicht der Regeering. 

21. 1. Aan de goedkeuring van Onzen 
Minister, met de uitvoering van deze wet 
belast, worden onderworpen de besluiten der 
Kamers betreffende : 

a. het stichten van inrichtingen en het zich 
belasten m et het beheer van door anderen 
gestichte inrichtingen ten dienste van handel 
en nijverheid; 

b. het verleenen van subsidies ten behoeve 
van instellingen, die een algemeen belang van 
handel en nijverheid bevorderen ; 

c. het vaststellen van tarieven voor het 
heffen van gelden voor het gebruik van bij 
hen in beheer zijnde inrichtingen en van retri 
buties wegens door haar aan belanghebbenden 
bewezen diensten of voor hen verrichte werk
zaamheden; 

d. het k~open, verkoopen en°bezwaren van 
onroerende goederen. 

2. De Kamers geven aan Onzen Minister, 
met de uitvoering dezer wet belast, alle ge
wenschte inlichtingen omtrent hare werkzaam
heden. 

22. 1. De besluiten der Kamers kunnen, 
voor zoover zij met de wetten of het algemeen 
belang strijden, door Ons worden geschorst 
of vernietigd bij een met redenen omkleed in 
het Staatsblad, te plaatsen besluit, dat in geval 
van schorsing den duur daarvan bepaalt. 

2. Schorsing stuit onmiddellijk de werking 
van het geschorste besluit . Zij kan niet !anger 
duren dan een jaar. Besluiten, die geschorst 
zijn geweest, kunnen niet opnieuw worden 
geschorst. 

3. Vernietiging wegens strijd met de wet 
brengt mede vernietiging van alle gevolgen 
van ·het vernietigde besluit, voor zoover die 
voor vernietiging vatbaar zijn. Bij vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang kunnen 
niet met dat belang strijdige gevolgen in 
stand blijven. 

4 . Gedeeltelijke schorsing of vernietiging 
van een besluit heeft geen invloed op de geldig
heid van het niet-geschorste of niet-vernietigde 
deel van het besluit. 

5. Ingeval eene Kamer ernstig nalatig is in 
het naleven van haar ingevolge deze wet of 

a:i::lere wetten opgelegde verplichtingen wordt 
daarin door Onzen Minister, met de uitvoering 
van deze wet b~last, ten koste van de nalatige 

, Kamer voorzien. Deze voorziening brengt 
mede de bevoegdheid voor genoemden Minister 
om de noodige gelden uit de kas der Kamer te 
putten, alsmede om over de diensten van den 
secretaris en het verdere personeel der Kamer 
te beschikken , dit aan te vullen en bij gebleken 
ongeschiktheid of nalatigheid te ontslaan. 

Wijziging der organisatie . 

23. 1. In het geval Wij , ingevolge art. 1, 
het aantal der Kamers of haa r gebied wijzigen, 
zijn de daarbij betrokken Kamers, met ingang 
van een door Ons te bepalen dag, ontbonden, 
tenzij de wijziging enkel het gebied betreft 
en de ontbinding bij het besluit tot wijziging 
niet wordt voorgeschreven . 

2. Wij stellen voorschri~en vast betreffende 
het opmaken der kiezerslijsten en het vaststellen 
van den datum der verkiezing ingeval, van 
ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, 
alsmede betreffende de overdracht of splitsing 
der archieven van ingevolge dit artikel ontbon
den Kamers. 

3. In geval Wij het aantal leden eener 
Kamer uitbreiden, geschiedt de verkiezing 
~innen 3 maanden na Ons besluit en zal de 
aftreding geregeld worden als voorgeschreven 
in art. 7, tweede lid, tweeden zin. 

4. In geval Wij bet aantal leden eener 
Kamer verminderen, zullen ontstaande vaca
tures niet worden vervuld, totdat bet verminder
de aantal leden is bereikt . 

Overgangsbepalingen. 

24 . 1. De thans bestaande Kamers van 
Koophandel en Fabrieken zijn met ingang 
van een door Ons te bepalen dag ontbonden. 

2. H are archieven worden overgedragen 
aan de ingevolge deze wet ingestelde Kamer 
van Koophandel en Fabrieken, binnen welker 
gebied zij waren gevestigd. 

25. 1. De . secretarissen van de Kamers, 
welke ten gevolge van deze wet worden opge
heven, die niet bij de nieuwe Kamers in een 
overeenkomstige functie worden benoemd, 
zullen ten laste der niemve Kamer, binnen 
welker gebied hun Kamer was gevestigd, eene 
schadeloosstelling, nader door Ons te regelen, 
ontvangen . 

2. Zij, die tot eenige betrekking bij de 
Kamers worden benoemd, die overeenkomt 
met eene betrekking, welke zij bij de ontbonden 
Kamers bekleedden, behouden, tenzij door Ons 

20• 
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anders wordt bepaald, de recb.ten, welke zij 
bij het in werking treden van deze wet in verband 
met de oude betrekking bezaten. 

26. 1. Nadat Wij ingevolge art . 1 dezer' 
wet het a,antal der Kamers, haar gebied en 
de. pla!!,ts harer vestiging voor de eerste maal 
hebben . bepaald, benoemen Wij. voor het 
gebied , an elk harer eene Commissie, bij voor
keur bestaande uit leden van de in dat gebied 
thans bestaande Kamers, clie tot taak zal 
hebben de inrichting van het handelsregister 
voor dat gebied, daaronder begrepen de uitoe
fening van de bevoegdheden der K amers van 
Koophandel en Fabrieken, omschreven in 
artikel 19 en 20 der H andelsregisterwet 
(Staatsblad 1918 n°. 493) en het opmaken 
der kiezerslijst voor, en de verdere regeling 
van de eerste verkiezing en eerste samenkomst 
der nieuwe Kamers. Deze Commissien ont
vangen de gelden, voor de inschrijving in het 
handelsregister verschuldigd. Zij' doen van 
het gebruik clier gelden rekening en verant
woording aan Onzen Minister, met de uitvoe
ring dezer wet belast : het saldo daarvan komt 
ten bate of voor rekening van de bet.rokken 
nieuwe Kamer. 

2. Op de in het vorige lid bedoelde kiezers
lijsten worden geplaatst zij, die kiezer zijn vol
gens art . 3 dezer wet, met dien verstande, dat 
zij in het handelsregister van het gebied, 
,vaarover de K amer zich uitstrekt, moeten 
voorkomen, zonder dat zij echter gedurende 
een jaar, voorafgaande aan het opmaken 
van de kiezerslijst , behoeven te zijn voorge
komen. 

3. Zoolang niet twee jaren zijn verloopen, 
nadat de kiezerslijsten volgens dit artikel 
voor de eerste maal zijn opgemaakt, blijft 
buiten werking de bepaling van art. 6, eerste 
lid, dat men om tot lid eener Kamer te worden 

Gegeven te 
Maart 1920. 

's-Gravenb.age, den 

WILHELMINA. 

26sten 

De .llfin. van Landboitw, Nijverhef.d en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 13 A'E7il 1920.) 

26 Maart 1920. WET, houdende bepalingen 
tot regeling van het Veeartsenijkundig 
Staatstoezicht. S. 153. 

Bijl. 2• Kamer 1913/14, 384, 1- 3; 1914/15, 
139, 1919/20, 43, 1-7. 

Hand. idem 1919/20, bladz. 1471- 1475. 
Hand, 1• Kamre 1919/20, bladz. 596, 604, 

605, 611. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genom en hebben, 

dat het wenschelijk is nieuwe wettelijke voor
scb..riften tot regeling van b.et veeartsenijkundig 
Staatstoezicb.t uit te vaardigen; 

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

TITEL I. 

ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. H et veeartsenijkundig Staatstoe
zicht omvat. 

a. de zorg voor den a lgemeenen gezondheids
toestand van den veestapel ; 

b. de wering en bestrijcling van besmettelijke 
veeziekten ; 

c. de wering en bestrijding van b.ondsdolheid 
bij honden en katten ; 

d. de keuring ,an voor uitvoer bestemd vee 
·en vleesch; 

e. hetgeen door Ons wordt bepaald verder 
tot dat toezicb.t te behooren. 

2. H et veeartsenijkundig Staatstoezicb.t 
wordt uitgeoefend door de ambtenaren van 
den veeartsenijkundigen dienst. 

De ambtenaren van dezen dienst zijn werk
zaam onder de bevelen van Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverb.eid en Handel. 

gekozen twee achtereenvolgende jaren kiezer 
voor de betrokken afdeeling moet zijn ge
weest. 

SLOTBEPALINGEN. 

De wijze, waarop zij worden benoemd, ge
schorst en ontslagen, benevens hun werkkring 
en hunne bevoegdheid worden bij algemeenen 

27. Met de uitvoering dezer wet is belast maatregel van bestuur geregeld. 
Onze Minister ,an Landbouw, Nijverb.eid en Daarbij wordt het Rijk verdeeld in districten 
H andel. 

1 
en wordt bepaald, dat voor ieder district een 

28. Deze wet kan worden aangehaald ambtenaar als hoofd van den dienst wordt 
onder den titel van ,,Wet op de Kamers van aangewezen. 
Koophandel", met bijvoeging van jaartal De instructie van de ambtenaren van den 
en nummer van het Staatsblad, waarin zij is veeartsenijkundigen clienst wordt door Ons 
geplaatst. vastgesteld. 

29. Deze wet treedt in werking op een ' 3. Bij algemeenen maatregel ,an bestuur 
nader door Ons te bepalen dag. wordt bepaald, welke wetenschappelijke inrich-

Lasten en bevelen, enz. tingen geheel of ten deele ten dienste van den 
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veeartsenijkuncligen clienst zullen worden ge- 1 hetzij voor het geheele Rijk, hetzij YOOr bepaalde 
bezigd en op welke wijze de ambtenaren van gedeelten . daarvan worden verboden, dat in 
clien clienst, met de !eiders dier inrichtingen inrichtingen, waar melk van ,ee van verschil-
zullen samenwerken. lende eigenaren wordt verwerkt, melk en door 

4. In deze wet wordt verstaan: Ons aan te wijzen produ cten der zuivelbereicling 
a. door vee : herkauwende en eenhoevige ten verkoop voorbanden zijn of te koop aange-

clieren en varkens; boden, verkocht, afgeleve1·d of ui t clie inrlch-
b. door vleesch : alle deelen van herkauwende tingen vervoerd worden, tenzij voldaan is aan 

en eenhoevige clieren en varkens, ongeboren de bij algemeenen maatregel van bestuu r te 
vruchten daaronder begrepen, met uitzondering geven voorschriften tot voorkoming · van 
van huiden, voor zoover deze niet van varkens verspreicling van smetstof. 
afkomstig zijn, hoornen, klauwen, hoeven, 9. Bij het dreigen, optreden of heerschen 
borstels, haar, wol en geheel van spieren eener besmettelijke veeziekte kan door Ons 
ontdane beenderen. hetzij voor het geheele Rijk, hetzij voor be

TITEL II. 

VAN DE ZORG VOOR DEN ALGEMEENEN GEZOND-

HEIDSTOESTAND VAN DEN VEESTAPEL. 

5. Ter uitvoering van bij algemeenen 
maatregel van bestuur te geven voorschriften 
betreffende het veeartsenijkunclig toezicht op 
veemarkten, worden in .gemeenten, waar 
veemarkten worden gehouden, onder Onze 
goedkeuring door den gemeenteraad verorde
ningen vastgesteld. 

Bij gebreke van een verordening, als bedoeld 
in het vorige lid, is het verboden veemarkten 
te houden. 

6. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven betreffende het 
reinigen en ontsmetten van openbare middelen 
van vervoer, welke zijn gebruikt tot vervoer 
van vee, vleesch, huiden, hoornen, klauwen, 
hoeven, borstels, haar, wol, beenderen, vellen, 
mest of veevoeder. 

TITEL III. 

VAN DE WERING EN BESTRIJDING VAN BESMET

TELIJKE VEEZIEKTEN. 

§ 1. A lgem.eene bep:ilingen. 

· 7. Deze titel is toepasselijk op de volgende 
besmettelijke veeziekten: 

a. de veepest der herkauwende clieren; 
b. de longziekte der runderen; 
c. het mond- en klauwzeer bij herkauwende 

dieren en varkens ; 
d. het miltvuur bij alle vee; 
e. de hondsdolheid bij alle vee ; 
f. de schurft (sarcoptes-schurft en psoroptes

schurft) bij schapen, geiten en eenhoevige 
dieren; 

g. de schaapspokken bij schapen en geiten; 
h. de kwade droes bij eenhoevige clieren. 
8 . Bij het dreigen, optreden of heerschen 

eener besmettelijke veeziekte kan door Ons 

paalde gedeelten daarva-n worden bevolen, 
dat het vee, dat door clie ziekte kan worden 
aangetast, op de bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen wijze voorbehoedend 
wordt behandeld en gemerkt of een van beide . 

De kosten van het in het vorige lid bedoelde 
behandelen en merken worden betaald uit 
's Rijks kas. 

10. Bij het dreigen, optreden of heerschen 
eener besmettelijke veeziekte kan door Ons 
hetzij voor het geheele Rijk, hetzij voor bepaalde 
gedeelten daarvan schorsing van veemarkten 
en sluiting van cliergaarden en soortgelijke 
inrichtingen worden bevolen en het houden 
van keuringen, tentoonstellingen, verkoopingen 
en dergelijke wijzen van bijeenbrenging van 
vee worden verboden. 

11. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven betreffende het 
gebruik van sera en· entstoffen. 

§ 2. Vein de wering van besmettelijke veeziekten .. 

12. Tot wering van besmettelijke veeziekten 
kunnen door Ons de in- en doorvoer worden 
verboden of niet dan voorwaardelijk worden 
toegestaan van: 

a. vee, vleesch, huiden, hoornen, klauwen, 
hoeven, borstels, baar, wol, beenderen, melk, 
afgeroomde melk, karnemelk, wei, mes~ en 
veevoeder; 

b. andere voorwerpen, wel ke dragers van 
smetstof kunnen zijn. 

13. Het is verboden vootwerpen, waarvarr 
de in- of doorvoer voorwaardelijk is toegestaan, 
in- of door te voeren langs andere dan de 
door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel aan te wijzen kantoren . 

14. Inclien de in- of doorvoer is toegestaan 
onder voorwaarde van voorafgaand onderzoek, 
wordt voor dat onderzoek vergoeding van 
kosten geheven naar een door Ons vast te 
stellen tarief. 
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§ 3. Van de bestrijdi'ng van besmettelijke 
veeziekten. 

15 . In dezen t itel wordt verstaan: 
a. door ziek vee : vee, dat door eene besmet

telijke veeziekte is aangetast; 
b. door verdacht vee : vee, dat verdacht 

wordt gevaar op te leveren voor besmetting. 
16. Bij algemeenen maatregel van bestnnr 

wordt bepaald, in welke gevallen vee verdacht 
wordt gevaar op te leveren voor besmetting. 

17. Indien vee verschijnselen van eene 
besmettelijke ziekte vertoont, geeft de eigenaar, 
bonder of hoeder hiervan terst ond kennis aan 
den bnrgemeester der gemeente, waar het vee 
zjoh bevindt. 

18. lndien een bnrgemeester verneemt, 
dat in zijne gemeente vee verschijnselen van 
eene besmettelijke ziekte vertoont, geeft 
hij hiervan terstond kennis aan het districts
hoofd van den veeartsenijkundigen dienst en 
neemt hij de bij algemeenen maatregel van 
bestnnr aangewezen voorloopige maatregelen 
tot voorkoming van verspreiding van smet
stof. 

19. H et districtshoofd van den veeartse
nijknndigen dienst deelt den bnrgemeester 
zoo spoedig mogelijk mede, welke maatregelen 
tot bestrijding der ziekte door hem worden 
noodig geacht . 

Mondelinge mededeelingen worden terstond 
schriftelijk bevest1gd. 

20 . De in het vorige artikel bedoelde 
maatreglen kunnen bestaan in : 

a. het afzonderen van ziek en verdacht vee ; 
b. het opstallen of ophokken van ziek en 

verdacht vee ; 
c. het plaatsen van waarschnwingsborden; 
d. het door het plaatsen van kenteekenen 

besmet of van besmetting verdacht verklaren 
van gebonwen en terreinen; 

e. het m erken van ziek, verdacht en hersteld 
vee; 

f. het afmaken van ziek en verdacht vee; 
g. het onschadelijk maken .an ziek en 

verdacht vee, dat is afgemaakt of gestorven, 
en van besmette voorwerpen; 

h. het ontsmetten van gebonwen, terreinen, 
bewaarplaatsen van m est en roerende voor
werpen; 

i . het vastleggen of opsluiten van honden, 
katten en pluimvee; 

k. het toepassen der bij algemeenen maatregel 
van bestunr genoemde bestrijdingsmaatregelen, 
welke door wetenschap of praktijk verder als 
doeltreffend worden aangewezen. · 

21. Ten aanzien van de toepassing der 
door het di stri ctshoofd van den veeartsenijknn
digen dienst noodig geachte m aatregelen neemt 
de burgemeester zoo spoedig m ogelijk eene 
beslissing. Indien de burgemeester bezwaar 
heeft maatregelen te bevelen of tto nemen, 
welke door het districtshoofd van den vee
artsenijknndigen dienst worden noodig geacht, 
geeft hij daarvan terstond kennis aan Onzen 
Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel, 
die beslist. 

22. Door Onzen Minister va~ Landbonw, 
Nijverheid en H andel worden voorschriften 
gegeven omtrent stof, vorm, grootte, opschrift 
en wijze van plaatsing van waarschuwings
borden en kenteekenen. 

23 . De burgemeester zorgt, dat waarschn 
wingsborden en kenteekenen in zijne gemeente 
aanwezig zijn. 

De kosten van het vervaardigen en plaatsen 
van waarschnwingsborden en kenteekenen 
worden betaald nit 's Rijks kas. 

24 . H et is verboden bij algemeenen maat
regel van bestnnr aangewezen voorwerpen te 
vervoeren van of naar gebonwen of terreinen, 
waar een kenteeken is geplaatst. 

Van het in het vorige lid bepaalde. wordt 
door den bnrgemeester, op verzoek van den 
belanghebbende, ontheffing verleend, indien 
het districtshoofd van den veearlsenijkundigen 
dienst tegen deze ontheffing geen bezwaar 
heeft, en zoo noodig, onder de door <lien 
ambtenaar te stellen voorwaarden. 

25. Het is verboden gebonwen of terreinen, 
waar eeu kenteeken is geplaat st, te verlaten, 
dan na toepassing van de bij algemeenen maat
regel van bestnnr voorgeschreven maatregelen 
van ontsmetting. 

26. De bnrgemeester zorgt, dat bij · den 
toegang of de toegaugen van gebonwen of 
terreinen, waar een ken teeken is geplaatst, 
middelen tot de in het vorige artikel bedoelde 
ontsmetting aanwezig zijn. 

De kosten van het vervaardigen of aanschaf
fen van de middelen tot ontsmetting worden 
betaald nit 's Rijks kas. 

27. Voor de handhaving van het verbod, 
bedoeld in de artikelen 24 en 25, kan de bnrge
meester de hnlp inroepen van de gewapende 
macht . 

28. De burgemeester doet waarschnwings
borden en kenteekenen verwijderen, zoodra 
het districtshoofd van den veeartsenijkundigen 
dienst eene daartoe strekkende schriftelijke 
verklaring heeft afgegeven. 

29. Door Onzen Minister van Landbonw, 
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Nijverheid en Handel worden voorschriften 
gegeven betreffende het merken van ziek, 
verdacht en hersteld vee . 

30 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent het 
onschadelijk maken van ziek en verdacht 
vee, dat is afgemaakt of gestorven, en van 
andere voonverpen, welke besmet zijn of welke 
kunnen worden verondersteld gevaar op te 
leveren voor besmetting. 

31 . Indien voorwerpen niet kunnen worden 
onschadelijk gemaakt op het terrein, waar zij 
zich bevinden, geschiedt dit op het naastbijge
legen, daarvoor geschlkte terrein. 

32. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent de 
ontsmetting van gebouwen, terreinen, bewaar
plaatsen van mest en roerende voorwerpen. 

De kosten van eene ontsmetting, als bedoeld 
in het vorige lid, met uitzondering van die 
van veemarkten en van openbare middelen 
van vervoer, worden betaald uit 's Rijks kas . 

33. De burgemeester brengt een door hem 
uitgevaardigd bevel, dat honden, katten of 
pluimvee in de gemeente of in een bepaald 
gedeelte der gemeente moeten worden vastge
legd of opgesloten, ter openbare kennis. 

34. Losloopende honden en katten en niet 
opgehokt pluimvee mogen in de gemeente of 
het gedeelte der gemeente, ten aanzien waarvan 
een bevel, als bedoeld in het vorige artikel, 
ter openbare kennis is gebracht, op last van 
den burgemeester worden gedood. 

35 . Het is verboden ziek of verdacht vee 
te vervoeren. 

Van het in het vorige lid bepaalde kan door 
den burgemeester ontheffing worden verleend, 
indien het districtshoofd van den veeartsenij 
kundigen dienst tegen deze ontheffing geen 
bezwaar heeft, en zoo noodig, onder de door 
dien am btenaar te stellen voorwaarden. 

36. Het in het vorige artikel bedoelde 
verbod is niet van toepassing, indien het 
vervoer door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel is bevolen. 

37. Het is verboden ziek of verdacht vee 
te koop aan te bieden, te verkoopen of af te 
leveren. 

38. Tot voorkoming vau besmetting kan 
door Onzen Minister van Landbouw, ijverheid 
en Handel worden verboden of niet dan voor
waardelijk worden toegestaan, dat vee, vleesch, 
huiden, hoornen, klauwen, hoeven, borstels, 
haar, wol, beenderen, melk, afgeroomde melk, I 
karnemelk, wei, mest, veevoeder en andere 
voorwerpen, welke dragers van smetstof kunnen 

zijn, worden vervoerd binnen het Rijk of uit, 
naar of binnen bepaalde gedeelten van het 
Rijk. 

§ 4. Van de schadeloos8telli11{len. 

39 . Ingeval van afmaking van vee, wordt 
den eigenaar als schadeloosstelling uitgekeerd: 

a. voor verdacht vee, de waarde in gezonden 
toestand; 

b. voor ziek vee, het bij algemeenen maatregel 
van bestnnr te bepalen gedeelte der waarde in 
gezonden toestand. 

Ingeval van vernietiging van andere besmette 
voorwerpen wordt den eigenaar de waarde 
dier voorwerpen als schadeloosstelling uitge
keerd. 

40. Alvorens tot afmaking van vee of ver
nietiging van andere besmette voorwerpen 
wordt overgegaan, worden het vee of de 
voorwerpen gewaardeerd. 

41 . De in het vorige artikel bedoelde waar
deering geschiedt door een door den burgemees
ter benoemden deskundige. 

Indien de burgemee ter, het districtshoofd 
van den veeartsenijkundigen dienst of de 
eigenaar of diens gemachtigde, geen genoegen 
nemen met de waardeering, geeft de burgemees
ter hiervan terstond kennis aan den kanton
rechter, die bij eenvoudige beschlkking twee 
deskundigen benoemt, welke met den eersten 
deskundige de waardeering verrichten en bij 
meerderheid van stemmen beslissen. 

Indien geen meerderheid is te verkrijgen, 
geldt het bedrag. dat noch het hoogste, noch 
het laagste is. 

42. Tel'Stond nadat de waarde is vastge
steld, geeft de burgemeester van de gemeente, 
waar de voorwerpen zich bevinden, aan den 
eigenaar eene verklaring af, dat hem de daarin 
uitgedrukte geldsom uit 's Rijks kas zal worden 
uitgekeerd. 
• De burgemeester zendt van de in het vorige 
lid bedoelde verklaring terstond een afschrift 
aan Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel. 

43. Indien door het .onschadelijk maken 
van voorwerpen schacle wordt toegebracht 
aan gebouwen of terreinen, wordt de eigenaar 
of gebruiker uit 's Rijks kas schadeloos gestelcl. 

Bij geschll over het bedrag der schadeloos
stelling wordt dit op verzoek van de meest 
gereede partij, door den kantonrechter bepaald 
bij beschikking, zoncler hooger beroep. 

44. Schade, veroorzaakt door de toepassing 
van maa.tregelen, strekir, nde om verspreiding 
van smetstof buiten het bedrijf te ftceeren, of 
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veroorzl!,ak_,t door een behandeling, als bedoeld 
in artikel 9, kan in bijzondere gevallen door 
Onzen Minister van Landbouw, ijverheid en 
H andel ni t 's Rijks kas geheel of gedeeltelijk 
worden vergoed. 

§ 5. S1.-0tbepalingen. 

45 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden bepaald, dat de voorschri ften 
van dezen titel geheel of gedeeltelij k zullen 
worden toegepast tot wering en bestrijding 
van: 

a. de tu berculose der runderen ; 
b. het boutvuur der runderen ; 
.c. de huidschimmelziekte bij i:underen en 

paarden; 
d. de goedaardige droes der paarden ; 
e. de borstziekte der paarden ; 
/. het rotkreupel der schapen; 
g. de vlekziekte der varkens; 
h. de borstziekte der varkens ; 
i . de varkenpest ; 
j. de trichinenziekte der varkens ; 
k. besmettelijke aandoening der geslachts

organen; 
!. het besmettelijk verwerpen bij runderen . 

en paarden . 
Wanneer ingevolge het eerstelid de voorschrif

ten van dezen titel gedeeltelijk van kracht 
worden, treden de bepa.lingen van § 4 daarbij 
van rechtswege in werking. 

46. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden verboden, dat vee, aangetast 
door of verdacht van eene der in het vorige 
artikel bedoelde ziekten, wordt gebracht op 
veemarkten of keuringen, tentoonstellingen of 
verkoopingen van vee. 

47. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven betreffende het 
verleenen van steun aan maatregelen tot be
strijding van tuberculose onder het rundvee. 

48 . Bij algemeenen maatregel van bestuur. 
kunnen hetzij voor het geheele Rijk, hetzij voor 
bepaalde gedeelten daarvan, voorschriften tot 
wering en bestrijding van andere dan de in de 
artikelen 7 en 45 bedoelde veeziekten of van 
zield,en van andere clan de in artikel 4 bedoelcle 
dieren worden gegeven. 

49 . Tegelijk met de afkondiging van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in het vorige artikel, wordt een voorstel van 
wet, houdende regeling van het in den algemee
nen maat£egel van bestuur geregelde onderwerp, 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gezonden. 

Indien het voorstel tot wet wordt verheven, 

houdt tegelijk met de inwerkingtreding de 
algemeene maatregel van bestuur op van kr_!l,cht 
te zijn. · 

Indien bet voorstel wordt ingetrokken of 
indien een van de beide Kamers der Staten· 
Generaal tot niet-aanneming van het voorstel 
besluit, wordt de algemeene maatregel van 
bestuur dadelijk ingetrokken. 

TITEL IV. 

VA:S- DE WERING E:S- BESTRIJDI NG VAN HO:S-DS· 

DOLHEID VAN HONDEN EN KATTEN. 

50. In dezen titel wordt verstaan : 
a. door dolle honden en katten : honden en 

katten, welke door hondsdolheid zijn aangetast; 
b. door van dolheid verdaohte honden en 

katten; honden en katten, welke verdacht 
worden gevaar op te leveren voor verspreiding 
van hondsdolheid. 

51. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
wordt bepaald, wanneer honden en katten 
verdacht worden gevaar op te leveren voor 
verspreiding van hondsdolheid. 

52. Een bond ot eene kat, welke versohijn
selen van dolheid vertoont of van dolheid 
verdachtis, wordt door de zorg van den eigenaar, 
houder of hoeder terstond afgemaakt, vastge
legd of opgesloten. 

53 . Indien een hond of eene kat verschijnse
len van dolheid vertoont of van dolheid ver
dacht is, geeft de eigenaar, houder of hoeder 
hiervan terstond kennis aan den burgemeester 
der gemeente, waar de hond of de kat zioh 
bevindt. 

Indien de hond of de kat niet is afgemaakt, 
vastgelegd of opgesloten, gesohiedt de in het 
vorige lid bedo3lde kennisgeving a.an den 
burgemeester der gemeente, waar de eigenaar, 
houder of hoeder het dier het laatst heeft 
gezien. 

54. Indien een burgemeester ~erneem t, 
dat in zijne gemeente e_en hond of eene kat 
verschijnselen van dolheid vertoont of van 
dolheid verdacht wordt, geeft hij hiervan 
terstond kennis aan het districtshoofd -van• den 
veeartsenijkundigen dienst en neemt hij de 
bij algemeenen maatregel bestuur aan te wijzen 
voorloopige maatregelen tot voorkoming van 
gevaar voor menschen en dieren. 

55. Indien het districtshoofd van den 
veeartsenijkundigen dienst heeft bevonden • 
dat een bond of eene kat do] .of van dolheid 
verdacht is, doet de burgemeester het dier 
afm aken en onschadelijk maken. 

56. Indien het districtshoofd van den 
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veeartsenijkundigen dienst niet de zekerheid 
heeft, dat een hond of eene kat, welke een 
mensch of een dier heeft gebeten, do! of van 
dolheid verdacht is, doet de burgemeester 
den hond of de kat vastleggen of opsluiten en 
in waarneming houden, overeenkomstig de 
voorschriften van <lien am btenaar, tot dat 
omtrent het al of niet aanwezig zijn van de 
ziekte zekerheid is verkregen. 

57. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven omtrent het 
onschadelijk maken van honden en katten, 
welke overeenkomstig de bepalingen van dezen 
titel zijn afgemaakt of, aangetast door honds
dolheid, zijn gestorven en van ·besmette voor
werpen. 

58. Indien honden of katten of besmette 
voorwerpen niet kunnen worden onschadelijk 
gemaakt op het terrain, waar zij zich bevinden, 
geschiedt dit op het naastbijgelegen, daarvoor 
geschikte terrein. 

59. Indien door het afmaken van honden 
of katten of het onschadelijk maken van 
voorwerpen schade wordt toegebracht aan 
gebouwen, terreinen of voorwerpen, wordt 
de eigenaar of gebruiker uit 's Rijks kas scha
deloos gesteld. 

Bij geschil over het bedrag der schadeloos
stelling wordt deze op verzek van de meest 
gereede partij door den kantonrechter bepaald 
bij beschikking, zonder hooger beroep. 

60. Indien zich in eene gemeente een geval 
v!!'n hondsdolheid heeft voorgedaan, beveelt 
de burgemeester, dat alle in de gemeente 
aanwezige honden, welke zich bevinden buiten 
woningen en niet voor openbaar vervoer be
stemde vaartuigen, moeten voorzien zijn van 
een m uilkorf, volgens een door Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel vast te 
stellen model. 

Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing op honden, welke op een afgesloten 
erf aan een ketting liggen. 

61. Van ieder door hem uitgevaardigd 
bevel, als bedoeld in het vorige artikel, gee ft 
de burgemeester terstond kennis aan de 
burgemeesters van de aangrenzende gemeenten, 
die een gelijk bevel voor hunne gemeenten 
kunnen en aan den Commissaris der Koningin, 
die een gelijk bevel voor de geheele of een 
gedeelte der provincie kan uitvaardigen . 

62. Van ieder door hem uitgevaardigd 
bevel, als bedoeld in het vorige artikel, geeft 
de Co=issaris der Koningin kennis ,aan de 
Commissarissen der Koningin in .de aangren
zende provincien, die een gelijk bevel voor hunne 

of een gedeelte hunner provincie kunnen uit
va.ardigen. 

63. De burgemeesters van gemeenten, gren
zende aan buitenlandsche gemeenten, waar 
zich een geval van hondsdolheid heeft voorge
daan, zijn bevoegd een bevel, als bedoeld in 
artikel 60, uit te vaardigen. 

64 . . De burgemeester of de Commissaris 
der Koningin, die een bevel, als bedoeld in 
artikel 60 of 61, heeft uitgevaardigd, brengt 
het in werking treden en vier maanden na het 
laatste ziektegeval de opheffing van het beve 1 
ter openbare kennis. 

65. Honden en katten, welke zich zonder 
toezicht bevinden op erven van derden, mogen 
door of vanwege de gebruikers dier erven 
straffeloos worden gedood. 

TITEL V. 

VAN DE KEURING VAN VOOR UITVOER BESTEMD 

VEE EN VLEESCH. 

§ 1. Van de keiiring van v9or uitvoer bestemd 
vee. 

66. In de door Ons aan te wijzen gemeenten 
wordt gelegenheid gegeven tot het doen keuren 
van voor uitvoer bestemd vee ter verkrijging 
van een bew~js, dat het vee bevonden is niet 
te lijden aan eene der door Ons aan te wijzen 
veeziekten en ook overigens ten uitvoer ge
schikt te zijn. 

67. Door Ons worden voorschriften gegeven 
omtrent: 

a. de plaatsen, waar, alsmede de tijdruimten, 
waarbinnen vee ter keuring kan worden aan
geboden; 

b. de keuring ; 
c. de vereischten, waaraan het vee moet 

voldoen, ter verkrijging van een bewijs, bedoeld 
in bet vorig artikel. 

68 . Vergoeding van de kosten van keuring 
wordt geheven naar een door Ons vast te stellen 
tarief. 

69. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan worden verboden naar de bij <lien maatregel 
aan te wijzen landen vee uit te voeren of aan 
een middel van vervoer tot uitvoer naar die 
landen vee aan te bieden, ten aanzien waarvan 
geen bewijs is afgegeven, als bedoeld in arti
kel 66. 

§ 2. Van de keuring van voor uitvoer bestemd 
vleesch. 

70. Het is verboden naar de door Ons aan 
te wijzen landen vleesch uit te voeren of aan 
een middel van vervoer tot uitvoer naar die 
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landen vleesch aan te ·bieden, hetwelk niet 
voorzien is van een of meer merken als bewijs, 
dat het bij eene van Rijkswege ingestelde 
keuring voor ttitvoer geschikt is bevonden. 

71. Van het in het vo1~ge artikel bedoelde 
verbod kan door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel ontheffing worden ver
l eend voor vleesch, hetwelk : 

a. verduurzaamd is ; 
b. zich bevindt in spoorwegrijtttigen of op 

schepen of vlotten en bestemd is voor gebrttik 
van de zich daarin of daarop beyindende 
personen. 

72. Ter keuring aangeboden, voor uitvoer 
ongeschlkt bevonden vleesch wordt, indien 
het niet aanstonds ongeschikt wordt bevonden, 
om als voedingsmiddel te dienen, aan een nader 
onderzoek onderworpen. 

73. Indien bij het nadere onderzoek vleesch 
geschikt bevonden is, om als voedingsmiddel 
te dienen, wordt het, na voorzien te zijn van 
een of meer merken en zoo noodig na sterilisatie 
teruggegeven aan .hem, die het ter keuring 
heeft aangeboden. 

Indien bij de keuring of het nadere onderoek 
vleesch ongeschikt bevonden is, om als voedings
middel te dienen, wordt het vernietigd of, 
indien de eigenaar dit wenscht, als voedings
middel onbruikbaar gemaakt. 

74. Door Ons worden voorschriften gegeven 
omtrent: 

a. de wijze, waarop de dieren, waarvan het 
v leesch aan keuring onderworpen is, worden 
geslacht; 

b. de gemeenten en de plaatsen, waar, 
alsmede de tijdruimten, waarbinnen vleesch 
ter keuring kan worden aangeboden ; 

c. den staat, waarin · vleesch ter keuring 
aangeboden en voor ttitvoer ingeladen wordt; 

d. de keuring, de sterilisatie, de onbruik
baarmaking als voedingsmiddel en de vernieti
ging van vleesch ; 

e. de wijze, waarop de merken worden inge
richt en aangebracht. 

75 . Vergoeding van de kosten van keuring 
en sterilisatie wordt geheven naar een door 
Ons vast te stellen tarief. 

TITEL VI. 

STRAFBEPALINOEN. 

76. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde feiten zijn belast, behah-e 
de bij artikel 8, 1°. tot en met 6°., van het 
Wetboek _van Strafvordering -a.angewezen 
am btenaren : 

a. de met de uitoefening van veeartsenijkun
cligen dienst belaste am btenaren ; 

b. de marechaussee ; 
c. alle andere ambtenaren van Rijks- en 

gemeentepolitie: 
d. de am btenaren van de invoerrechten en 

accijnzen . 
77. De in het vorige artikel bedoelde ambte

naren zijn bevoegd besloten lokalen en erven 
binnen te treden. 

Indien clit binnentreden geschiedt tusschen 
zonsonder- en zonsopgang, wordt door hen een 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan dengene, in wiens 
lokaal of erf is binnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken arm . 

In woningen treden zij tegen den wil van dea 
bewoner niet binnen dan op vertoon van een 
schriftelijken, bijzonderen last van den burge
meester of van den kantonrechter. Van dit 
binnentreden wordt door hen een proces
verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 
en twintig uren aan dengene, in wiens woning 
is binnengetreden, in afschrift wordt mede
gedeeld. 

78. Overtreding van het bepaalde in de 
artikelen 13, 17, 24, eerste lid, 25, 3i, 52, 53 
of 70, of krachtens de artikelen -6. 8, 10, 11, 
12, 29, 33, 35, 37, 45, 46, 48, 57, 60, 61, 63 
of 69 dezer wet, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

Op overtreding van eene verordening, als 
bedoeld in a.rtikel 5, lid 1, kan hechtenis worden 
gesteld van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste vijfhonderd gulden . 

79. Hij, die een der in deze wet bedoelde 
kenteekenen of merken namaakt of valschelijk 
plaatst of een echt vervalscht met het oogmerk 
om het als echt en onvervalscht te gebruiken 
of te doen gebruiken, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. 

80 . Hij, die wederrechtelijk een der in artikel 
9 bedoelde merken verwijdert of vernietigt, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
drie honderd gulden. 

81. Hij, die in strijd met de krachtens deze 
wet uit te vaardigen voorschriften een waar
suhuwingsbord of een kenteeken wegneemt of 
onleesbaar maakt, wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste honderd gulden. 

82. Hij, die opzettelijk vee in verdachten 
toestand brengt, wordt gestraft met hechtenis 
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van ten hoogste een jaar of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

83. Hij, die opzettelijk voorwerpen, welke 
krachtens deze wet zijn begraven, geheel of 
gedeeltelijk opgraaft, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete 
van ten hoogste vijfhonderd gulden. 

84. Hij, die vleesch wederrechtelijk ont
trekt aan een nader onderzoek, als bedoeld in 
artikel 72, of aan sterilisatie, vernietiging of 
onbruikbaarmaking, als bedoeld in artikel 73, 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
achthonderd gulden. 

85 . Hij, die last geeft tot het plegen van 
een feit, waarop bij deze wet straf is gesteld, 
wordt, indien dat feit is gepleegd, geacht de 
dader te zijn. 

Niet strafbaar wegens een der in deze wet 
strafbaar gestelde feiten, welke als overtredingen 
worden beschouwd, is een werknemer, indien 
het strafbaar feit een gevolg is '.'an een last 
van zijn werkgever. 

86. Voorwerpen, wa.armede eene overtre
rl.ing is gepleegd, worden met uitzondering van 
openbare middelen van vervoer, zoo spoedig 
mogelijk in beslag genomen en bij den burge
meester van de gemeente, waar de inbeslag
neming heeft plaats gehad, in bewaring gesteld. 

87. De in het vorige artikel bedoelde voor
werpen worden zoo spoedig mogelijk na de 
inbeslagneming gewaardeerd. 

De waardeering geschiedt door een door den 
burgemeester benoemden deskundige. 

Indien de burgemeester, het districtshoofd 
van den veeartsenijkundigen dienst of de 
eigenaar of diens gemachtigde geen genoegen 
nemen met de waardeering, geeft de burgemees
ter hiervan terstond kennis aan den kanton
rechter, die bij eenvoudige beschikking twee 
deskundigen benoemt, welke met den eersten 
deskundige de waardeering verrichten en bij 
meerderheid van stemmen beslissen. 

Indien geen meerderheid is te verkrijgen, 
geldt het bedrag, dat noch het hoogste, noch 
het laagste is. 

88. De burgemeester kan, indien het districts
hoofd van den veeartsenijkundigen dienst 
daartegen geen bezwaar heeft, bevelen, dat in 
beslag genomen vee aan den belanghebbende 
worde teruggegeven, na betaling van hetgeen 
voor het onderhoud is uitgegeven. 

Andere in beslag genotnen voorwerpen kun
nen op dezeHde wijze aan den belanghebbende 
worden teruggegeven, na op diens kosten, 
welke bij vooruitbetaling zijn te voldoen, te 
zijn ontsmet. 

89. Indien de wering van besmetting dit 
eischt, worden in beslag genomen voorwerpen, 
op bevel van den burgemeester, zoo spoedig 
mogelijk onschadebjk gemaakt. 

90. Van de inbeslagneming, waardeering, 
teruggave en vernietiging van in beslag geno
men vee en andere voorwerpen wordt zoo spoe
dig mogelijk door den burgemeester schriftelijk 
kennis gegeven aan den betrokken am btenaar 
van het Openbaar Ministerie. 

91. Bij veroordeeling kunnen voorwerpen, 
waarmede de overtreding is gepleegd, in hun 
geheel of gedeeltelijk worden verbeurd ver
klaard. 

92. Verbeurdverklaring van voorwerpen, 
welke na in beslagneming aan den belangheb
bende zijn teruggegeven, wordt, ingeval die 
voorwerpen niet worden uitgeleverd of het 
geldelijk bedrag, waarop zij gewaardeerd zijn, 
niet wordt betaald binnen twee maanden na 
den dag, waarop de rechterlijke uitspraak kan 
worden ten uitvoer gelegd, vervangen door 
hechtenis . 

De duur dezer hechtenis is ten minste een 
dag en ten hoogste zes maanden. 

Die duur wordt in de rechterlijke uitspraak 
in dier voege bepaa,ld, dat niet meer dan een 
dag voor elken halven gulden van het in het 
eerste lid bedoeld geldelijk bedrag in de plaats 
treedt. 

Op deze hechtenis zijn de artikelen 24 en 25 
van het Wetboek van Strafrecht van toepassing . 

Ook de uitlevering van de voorwerpen bevrijdt 
van de hechtenis. 

93 . In beslag genomen vee en andere voor
werpen, welke niet reeds aan den belanghebben
de teruggegeven zijn, worden teruggegeven, 
indien de zaak niet wordt voortgezet of bij 
gewijsde geen verbeurdverklaring is uitgespro
ken. 

Aan den met name te noemen eigenaar van 
in beslag genomen vee of andere voorwerpen, 
welke krachtens artikel 89 vernietigd zijn, 
wordt bij het te wijzen strafvonnis eene schade
loosstelling tot het gewaardeerde bedrag toege
kend, tenzij dat vonnis die schadeloosstelling 
geheel of ten deele mocht uitsluiten. 

De in het vorige lid bedoelde eigenaar 
wordt tot bet gewaardeerde bedrag schade
loos gesteld, indien de zaak niet wordt voort
gezet. 

94. De bij of krachtens deze wet strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als overtre
dingen, behalve de bij artikel 79 strafbaar 
gestelde feiten, welke als misdrijven worden 
beschouwd. 
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95 . Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

96. Onder de uitvoering van deze wet en 
van de krachtens deze wet va t te stellen voor
schriften behoort de bevoegdheid tot het op 
kosten van de overtreders doen wegnemen, 
beletten of verrichten van hetgeen in strijd 
met deze wet of die voorschriften is of wordt 
gesteld, ondernomen of nagelaten. 

TITEL VIII. 

8LOTBEPALINGEN. 

97. Onder districtshoofd van den veeartse
nijkundigen dienst wordt begrepen hij, die <lien 
am btenaar vervangt. · 

98. De krachtens deze wet opgemaakte 
stukken zijn vrij van zegel en van de form aliteit 
van registratie. 

99 . Deze wet is niet van toepassing · op 
de door Ons aan te wijzen inrichtingen van 
onderwijs en van weten chappelijk onder
zoek . 

Bij algemeenen maatregel van bestuur worden 
voorschriften vastgesteld, ten einde het ver 
spreiden van smetstof door inrichtingen, als 
bedoeld in het vorige lid, te voorkomen. 

100. Met h et inwerking treden dezer wet 
vervallen : 

a. de wet van 20 Juli 1870 (Staatsb1.a.d 
n°. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig 
Staatstoezigt en de veeartsenijkundige politie, 
gewijzigd bij de wetten van 1 Augustus 1880 
(Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 (Staatsb1.a.d 
n°. 64), 15 April 1896 (Staatsb1.a.d n°. 68), 
21 Junij 1901 (Staatsb1.a.d n°. 157) en 3 Februari 
1902 (Staatsblad n°. 14); 

b. de wet van 5 Junij 1875 (Staatsb1.a.d n°. 110), 
tot vaststelling van bepalingen bij het voor
komen van hondsdolheid, gewijzigd bij de 
wetten van 15 April 1886 (Staat.sb1.a.d n°. 64), 
15 April 1891 (Staatsblad n°. 0) en 3 Februari 
1902 ( taatsb1.a.d n°. 14); 

c. de wet van 8 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 115), houdende vaststelling van bijzondere 
bepalingen tot beteugeling der longziekte 
onder het rundvee in bepaalde deelen des lands, 
gewijzigd bij de wet van 15 April 1886 (Staats
blad no. 64); 

d. de wet van 16 Juli 1907 (Staatsb1.a.d 
n°. 217), houdende bepalingen betreffende de 
keuring van voor uitvoer bestemd vleesch. 

101. Deze wet ka.n worden aangehaald 
onder den titel van ,,Veewet" . 

102. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 
Maart 1920. 

WILHELMINA. 

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

( Uitgeg . 21 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET tot vaststelling va.n 
de Schipp r wet. S. 154. 

Bijl. 2• Kamer n°. 1917 /1 , n°. 420, 1-3 ; 
1918/19, n°. 103, 1, 1919/20, n°. 53, 1-4. 

Hand. idem 1919/20, bladz. 1504. 
Hand. l • Ka'IMI" 1919/20, bladz. 605, 6ll . 

WIJ WILHELMINA, E~z ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wijiigingen, welke de Scbipperswet 
(Staatsblad 1907, n°. 244) behoeft, het raadzaa.m 
maken haa.r door eene nieuwe wet · te doen 
vervangen; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad va.n State, enz. 
Art. 1. 1. Voor de toepassing van deze 

wet wordt verstaan onder: 
zeeschip : een in Nederland thuisbehoorend 

schip, dat bestemd is dan wel gebezigd wordt 
om eene reis te ondernemen en niet is : 

a. een vaartuig in dienst van het Rijk ; 
b. een pleiziervaartuig, betwelk uitsluitend 

als zoodanig wordt gebezigd, en niet om daar
mede winst te behalen ; 

c. een reddingsvaartuig, hetwelk uitsluitend 
als zoodanig gebezigd wordt; 

d. een zeevisschersvaartuig, hetwelk onover
dekt of gedeeltelijk overdekt is en zich in 
den regel niet buiten het gezicht van de Neder
land che kust begeeft ; 

e. een schip varende onder vreemde vlag; 
/. een chip varende met Nederlandsch

Indi chen, Surinaamschen of Cura-9aoschen 
zeebrief ; 

g . aannemersmaterieel in gebruik ten be
hoeve van een werk binnen de territoriale 
wa.teren van ederla.nd, als bedoeld in art. 2 
van de ~ oordzee-conventie, goedgekeurd bij 
de wet ,an 15 Juni 1883 (Staatsblad n°. 73) ; 

h. een oefenings,aa.rtuig, hetwelk uitsluitend 
als zooda.nig en niet voor handelsdoeleinden 
wordt gebezigd ; 

zeilschip met hitlpvermo!}en : een zeeschip, 
gebouwd en ingericht om onder a.lie omstandig
heden door zeilen te worden voortbewogen, 
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hetwelk bovendien over een of meer mechani
sche middelen tot voortbeweging besohikt; 

handelsvaart : vaart met weschepen, geene 
sleepbooten of visscihersvaartuigen zijnde; 

sleepvaart : vaart met zeesleep booten ; 
vischvaart: vaart met zeevisschersvaartuigen; 
stoom- en motorvaart: vaart met zeeschepen, 

welke hunne voortbeweging aan werktuigen 
ontleenen; 

zeilvaart: vaart . met zeeschepen, welke 
hunne voortbeweging aan zeilen ontleenen ; 

groote vaart : vaart met zeeschepen buiten 
de grenzen voor de kleine vaart aangegeven ; 

kleine vaart : vaart met zeeschepen binnen 
het hieronder omschreven gebied : de Oostzee 
met hare golven en inhammen, de Noordzee, 
voorzoove:r de grenzen daarvan niet aangegeven 
zijn door de oeverstaten, aan de Noordzijde 
begrensd door den 6lsten breedtegraad, aan 
de Westzijde begrensd door de lijnen Dun
cansbyhead, Zuidelijke punt van Zuid-Ronalds
ka (Orkadische eilanden) Oostkust Orkaden, 
lijn vuur Noord-Ronaldska----vuur Sunburgh
head (Shetlandseilanden), Oostkust der Shet
lands, de meridiaan van bet vuur van Norst
Unst (Shetlands) tot aan de parallel van den 
6lsten breedtegraad, het Kanaal tot de lijn 
Point de Raz, I sle de Sein-Mizen-head, en 
de Iersche Zee tot de lijn Benmore-head-Mull · 
of Cantyre; 

beperkte kleine vaart : vaart met zeeschepen 
van minder dan 200 regist ertonnen (2,83 M3. ) 

bruto-inhoud, van en naar bet Vlie in Oostelijke 
richting langs de Nederlandsche en Oost
friesche eilanden , tot aan de monden van de 
Eider en de Elbe en het eiland Helgoland, 
en door het Kaiser-Wilhelmkanaal naar de 
Sqnt en de Belten tot aan de lijn Aarhuus
Kullen in het Noorden, en de lijn Sandha=ern, 
Oostkust Bornholm--Stettin in het Oosten ; 

kustsleepvaart: va.art met zeesleepbooten van 
en naar Nederlandsche havens en zeegaten op 
de Nederlandsche kust en bovendien binnen 
het gebied voor de beperkte kleine vaart 
aangegeven ; 

zeesleepboot : een zeeschip, in hoofdzaak 
bestemd voor het sleepen of bergen van vaar
tuigen, en waarmede ;n den regel.geene andere 
personen of goederen worden vervoerd dan d;e, 
welke tot de e'gen bemanning en uitrusting, 
of tot die van het gesleept wordende , t e sleepen 
of te bergen vaartuig behooren, dan wel bij 
het bergingswerk noodig zijn ; 

zeevisschersvaartuig : een zeeschip, buiten
gaats uitsluitend tot het vangen van visch 
in den zin der Visscherijwet gebezigd wordende, 

ook indien ·het tot het vervoeren van visch 
wordt benut; 

het ondernemen van eene reis : het anders 
da~ tot het doen van eene proeftocht buiten
gaats brengen van een schip ; 

buitengaats brengen, voor zoover Nederland 
betreft, : het brengen van een schip aan de 
buitenzijde van de lijn, loopende van den 
Hook van de Knock in Oost-Friesland, langs 
de Oostelijke tonnen van het Oost-Friesche 
gaatje en het Doekegat , naar de Zuidelijkste 
punt van het eiland Bork.um, vervolgens langs 
de Zuid-Westkust van dit eiland tot de Weste
lijkste punt daarvan, voorts over de Noorde
lijkst e punten van de eilanden Rottum, Schier
monnikoog en Ameland langs de Noord- en 
Noord-Westkust van Terschelling, vandaar 
lang de Noord-Westkust der eilanden Vlieland 
en Texel tot de Westelijkste punt van laatst
genoemd eiland, vandaar naar de Noord
Hollandsche kust t er hoogte van den licht
opstand van Falga en langs de Noord- en Zuid
Hollandsche kustlijn, waarbinnen zijn begrepen 
de zeehoofden der havens, langs de Westelijkst e 
punten der eilanden Voorne,Goeree, Schouwen 
en Walcheren naar het punt van grensschei
ding aan de zeezijde tusschen Nederland en 
Belgie ; 

Onze Jfinister: Onze Minister met de uit
voering van deze wet belast. 

2. Het havenhoofd t e Bork.um wordt geacht 
te liggen binnen de lijn, welke is aangegeven in 
het eerste lid van dit artikel bij de aanduiding 
van hetgeen is t e verstaan onder buitengaats 
brengen voor Nederland. ' 

3. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste lid wordt een schip geacht in Neder
land thuis t e behooren in de twee na te noemen 
gevallen: 

I. indien het kantoor, waarvoor het vaart, 
in Nederland is gevestigd ; 

II. indien het in Nederland wordt uitgerust 
en zijne bemanning voor ten minste de 
helft uit ingezetenen van Nederland be
staat. 

4. Overal waar in deze wet het bezit van 
een diploma wordt gevorderd, wordt onder 
een diploma verstaan een van Onzentwege 
uitgegeven en nog geldig diploma. 

2. Voor de toelating als schipper op zee
schepen fo de groote vaart wordt gevorderd 
het bezit van diploma's en wel: 

op een stoomschip en op een motorschip in 
de handelsvaart : een diploma als eerste stuur
man voor de groote stoom- en motorhandels-
vaart, en I 
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op een zeilschip in de handelsvaart : een I en van een motorscbip in de groote vaart 
diploma als eerste stuurman voor de groote I verboden met zijn schip eene reis te onder
zeilbandelsvaart, I nemen, indien niet aan boord in dienst zijn .de 

met dien verstande, dat op schepen ·van navolgende macbinisten : 
400 registertonnen (2,83 M0.) bruto- op een toomschip in de handelsvaart met 
inhoud of minder kan worden volstaan een gezamenlijk verwarmend oppervla.k van 
met een diploma. als tweede stuurman de hoofdstoomketels - of van de hoofdstoom
voor de groote ha.ndelsvaart, mits belang- ketels en hulpstoomketels , indien deze laatste 
hebbende voldoet aan bij algemeenen : stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
ma.atregel van bestuur vast te stellen I van meer dan 600 M2., ot bij gebruik van in
eischen van diensttijd ; richtingen tot toepass;ng van kunstmatige 

op eene zeesleepboot: een diploma als trek van meer dan 525 M2. en op een motorschip 
s tuurman voor d e g roote sleepvaart ; in d e handelsvaart m et m eer dan 2000 rem-

op een stoom- en op een motorvisschers- paardekrachten of een daarmede overeenko
vaartuig: een diploma als stuurman voor de mend aantal indicateur-paardekrachten van 
groote stoom- en motorvischvaart; den motor : 

op een zeilvisscbersvaartuig: een diploma een machinist, voorzien van een diploma C 
als stuurman voor de groote zeilvischvaart. a.ls machinist ; 

3. 1. Het is den schipper van een zeescbip een machinist, voorzien van een diploma B 
in de groote vaart verboden met zijn schip als machinist ; 
een reis te ondernemen, indien niet a.an boord een machinist, voorzien van een diploma A 
in dienst is een eerste stuurman, in het bezit als machinist, en 
van een diploma, en wel : een machinist, voorzien van een voorloopig 

op een stoomschip en op een motorschip in machinisten-diploma; 
de handelsvaart : een diploma als eerste stuur- op een stoomschip in de handelsvaart met 
man voor de groote stoom- en motorhandels- een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 
vaart , en de hoofdstoomketels - of van de hoofdstoom-

op een zeilschip in de handelsvaart : een ketels en hulpstoomketels, indien deze la.atste 
diploma als eerste stuurman voor de groote stoom voor de voort stuwing kunnen leveren -
zeilhandelsvaart, van 100 tot 600 M2., of bij gebruik van inrich

met dien verstande, dat op schepen van tingen tot toepassing van kunstmatige trek 
400 registertonnen (2,83 M3.) bruto-inhoud van 100 tot 525 M2• en op een motorschip in 
of minder kan worden volstaan met een de handelsvaart met 250 tot 2000 rempaa.rde
diploma als derde stuurman voor de krachten of een daarmede overeenkomend 
groote ha.ndelsvaart, mits belanghebbende aantal indicateur-paardekrachten van den 
voldoet aan bij algemeenen maatregel van motor : 
bestuur vast te stellen eischen van dienst- een machinist, voorzien van een diploma 
tijd ; B. als machinist ; 

op eene zeesleepboot: een diploma als een machinist , voorzien van een diploma A 
stuurman voor de groote sleepvaart ; als machinist, en een machinist, voorzien van 

op een stoom- en op een motorvisschers- een voorloopig machinisten-diploma ; 
vaartuig : een diploma als stuurman voor de op een stoomschip in de handelsvaart met · 
groote stoom- en motorvischvaart ; een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 

op een zeilvisschersvaartuig: een diploma de hoofdstoomketels - of van de hoofdstoom
als stuurman voor de groote zeilvischvaart. ketels en hulpstoomketels , indien deze laatste 

2. Bovendien wordt gevorderd, dat aan stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
boord van schepen in de handelsvaart, van van minder dan 100 M2• en op een motorschip 
meer dan 400 registertonnen (2,83 M3.) bruto- in de handelsvaart met minder dan 250 rem
inhoud in dienst is een stuurman, voorzien paardekrachten of een daarmede overeenko
van een diploma als tweede of derde stuurman, mend aantal indicateur-paardekrachten van 
·en wel op een stoomschip en op een rnotorschip den motor : 
een diploma voor de groote stoom- en motor- twee machinisten, voorzien van een diplomaA 
handelsvaart, en op een zeilschip een diploma. als machinist ; 
voor de groote zeilhandelsvaart: op eene zeesleepboot: 

4. 1. Behoudens het bepaalde in artikel 21 , indien dezelve is een stoomschip met een 
derde lid, is het den schipper van een stoomschip gezamenlijk verwarmend opperv lak van de · 
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hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en hulpstoomketels, indien deze laatste stoom 
voor de voortstuwing kunnen leveren - van 
meer dan 600 M2., of bij gebruik van inrich
tingen tot toepassing van kunstmatige trek, 
van meer dan 525 M2• en indien dezelve is een 
motorschip met meer dan 2000 rempaarde
krachten of een daarmede overeenkomend 
a.antal indicateur-paardekrachten van den 
motor: 

een machinist, voorzien van een diploma C 
als machinist ; 

een machinist, voorzien van een diploma B 
als macninist, en een machinist, voorzien 
van een diploma. A als machinist ; 

indien dezel ve is een stoomschip met een 
gezamenlijk verwarmend oppervlak van · de 
hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en hulpstoomketels, indien deze Jaatste stoom 
voor de voorstuwing kunnen Jeveren - van 
150 tot 600 M2., of bij gebruik van inrichtingen 
tot toepassing van kunstmatige trek van 
150 tot 525 M2 • en indien dezelve is een motor
schip met 425 tot 2000 rempaardekrachten 
of een daarmede overeenkomend aantal indica
teur-paardekrachten van den motor: 

een machinist, voorzien van een diploma B 
als machinist, en 

een machinist, voorzien van een diploma A 
als machinist, dan wel : 

twee machinisten , voorzien van een diploma 
A als machinist, mits een bunner voldoet aan 
daarvoor bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen eischen van diensttijd in dien 
rang, welke niet minder dan vier jaren mag 
bedragen en aan boord van zeesleepbooten 
moet zijn doorgebracht; 

indien dezelve is een stoomschip met een 
gezamenlijk verwarmend oppervlak van de 
hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en de bulpstoomketels, indien deze laatste 
stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
van minder dan 150 ~12. en indien dezelve is 
een motorschip met minder dan 425 rempaarde
krachten of een daarmede overeenkomend 
aantal indicateur-paardekrachten van den 
motor: 

een machinist, voorzien van een diploma A 
als machinist, en 

een machinist, voorzien van een diploma als 
machinedrijver of als motordrijver al naar 
gelang het vaartuig is een stoomschip dan wel 
een motorschip, 

mits eerstgenoemde voldoet aan daarvoor 
bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen diensttijd in zijnen rang, 

wolke niet minder dan twee jaren mag 
bedragen en aan boord van zeesleepbooten 
moet zijn doorgebracht; 

op een stoom- en op een motorvisschers
vaartuig: 

twee ma.chinisten, onderscbeidenlijk voorzien 
van een diploma als machinedrijver en a.ls 
motordrijver. 

2. Op een zeilschip met hulpstoomvermogen 
moet aan boord in dienst zijn : 

een machinist, voorzien van een diploma. als 
machinedrij ver. 

Op een zeilschip met hulpmotorvermogen 
moet aan boord in dienst zijn : 

een persoon, die niet is de scbipper of de 
stuurman en die ten genoegen van den ambte
naar der scheepvaartinspectie het bewijs heeft 
geleverd, bedreven te zijn in de behandeling 
van den motor. 

3. Op aannemersma.terieel, hetwelk tot 
uitvoering van eigen werken van den aannemer 
over zee wordt gevoerd, kan worden volstaan 
met een machinist, voorzien van eenzelfde 
diploma, als vereischt wordt voor het hoofd 
van de machinekamer aan boord van een 
zeeschip in de handelsvaart van overeenkomstig 
vermogen, mits het overige aan boord van dit 
materieel in dienst zijndc machinistenpersoneel 
is samengesteld ten genoegen van den ambte
naar der scheepvaartinspectie. 

4. Op schepen met een gezamenlijk ver
warmend oppervlak van de hoofdstoomketels 
- of van de hoofdstoomketels en hulpstoom
ketels, indien deze laatste stoom voor de voort
stuwing kunnen leveren - van minder dan 
250 M2. , welke op het tijdstip van bet tot stand 
komen van deze wet reeds bestonden of in 
aanbouw waren, wordt de aanwezigheid van 
een machinist, voorzien van een voorloopig 
machinistendiploma, niet vereischt. 

5. Voor de toelating als schipper op zee
schepen in de de kleine vaart wordt gevorderd 
het bezit van een· diploma en wel : 

op een stoomschip en op een motorschip in 
de handelsvaart : een diploma als eerste stuur
man voor de kleine stoom- en motorhandels
vaart, en 

op een zeilschip in de handelsvaart : een 
diploma als eerste stuurman voor de kleine 
zei!handelsvaart, 

met dien verstande, dat op schepen van 
400 registertonnen (2,83 M3) bruto-inhoud 
of minder kan worden volstaan met een 
diploma als tweede stuurman voor de 
kleine handelsvaart, mits belanghebbende 
voldoet aan bij algemeenen maatregel 
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van bestuur vast te stellen eischen van 
diensttijd ; 

op eene sleepboot: een .diploma a.ls stuurman 
voor de kleine sleepva.a.rt ; 

op een stoom- en op een motorvisschers
va.a.rtuig : een diploma. als stuurman voor de 
kleine stoom- en motorvischvaa.rt ; 

op een zeilvisschersvaartuig: een diploma 
als stuurman voor de kleine zeilvischvaart. 

6. 1. Het is den schipper van een zeeschip 
in de kleine vaart verboden met zijn schip 
eene reis te ondernemen, indien niet aan boord 
in dienst is een eerste stuurman, welke in bet 
bezit is van een diploma en wel : 

op een stoomschip en op een motorschip in 
de handelsva.art : 

een diploma als eerste stuurman voor de 
kleine stoom- en motorhandelsvaart, of een 
diploma a.ls tweede stuurman voor de groote 
stoom- en niotorhandelsva.art, voor wat dit 
laa.tste betreft, mits belanghebbende voldoet 
aan bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen eischen van diensttijd, en 

op een zeilschip in de handelsvaart : een 
diploma. als eerste stuurman voor de ,kleine 
zeilhandelsvaa.rt, of een diploma als tweede 
stuurman yoor de groote zeilhandelsvaart, 
voor wat dit laatste betreft, mits belangheb
bende voldoet aan bij a,lgemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen eischen vandiensttijd, 

met dien verstande, dat op schepen van 
400 registertonnen (2,83 M3) bruto-inhoud 
of minder kan worden volstaan met een 
diploma als tweede stuurman voor de 
kleine handelsvaart ; 

op eene sleepboot : een diploma. als stuurman 
voor de kleine sleepvaart ; 

op een stoom- en op een motorvisschers
vaartuig : een diploma als stuurman voor de 
kleine stoom- en motorvischvaart ; 

op een zeilvisschersvaartuig: een diploma 
als stuurman voor de kleine zeilvischvaart. 

2. Bovendien wordt gevorderd, dat aan 
boord van schepen in de handelsvaa.rt van 
meer dan 400 registertonnen (2,83 M3.) bruto
inhoud in dienst is een stuurman, voorzien 
van een diploma als tweede stuurman voor de 
kleine vaart, of als derde stuurman voor de 
groote vaart en wel op een stoomschip en op 
een motorschip voor de stoom- en motor
handelsvaart, en op een zeilschip voor de 
zeilhandelsvaart, voor wat den derden stuurman 
voor de groote vaart betreft, mits belang
hebbende voldoet aan bij algemeenen maat
regel van bestuur vast te stellen eischen van 
diensttijd. 

7. 1. Het is den schipper van een stoom
schip en van een motorschip in de kleine vaa.rt 
verboden met zijn schip eene reis te onderne
men, indien niet aan boord in dienst zijn de 
navolgende machinisten: 

op een stoomschip in de handelsvaart, met 
een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 
de hoofdstoomketels - of van de hoofdstoom
ketels en hulpstoomketels, indien deze laatste 
stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
van meer dan 900 M2., of bij gebruik van inrich
tingen tot toepassing van kunstmatige trek 
van meer dan 750 M2• en op een motorschip in 
de handelsvaart met meer dan 3000 rempaarde
krachten of een daarmede overeenkomend 
aantal indicateur-paardekrachten van den 
motor: 

een machinist , voorzien van een diploma C 
als machinist ; 

een machinist, voorzien van een diploma B 
.als machinist ; 

een machinist, voorzien van een diploma A 
a.ls machinist, en 

een machinist, voorzien van een voorloopig 
machinisten-diploma; 

op een stoomscJ;up in de handelsvaa.rt met 
een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 
de hpofdstoomketels - of van de hoofdstoom
ketels en hulpstoomketels, indien deze laatste 
stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
van 100 tot 900 ~I2., of bij gebruik van inrichtin
gen tot toepassing van kunstmatige trek van 
100 tot 750 lll2. en op een motorschip in de 
handelsvaart met 250 tot 3000 rempaarde
krachten of een daarmede overeenkomend 
aantal indic_ateur-paa.rdekrachten van den 
motor: 

een machin,ist, voorzien van een diploma B 
als machinist ; 

een machinist , voorzien van een diploma A 
als machinist, en 

een machinist, voorzien van een voorloopig 
machinisten-diploma ; 

op een stoomschip in de handelsvaart met 
een gezamenlijk verwarmend oppervlak van 
de hoofdstoomketels - of van de hoofdstoom
ketels en hulpstoomketels, indien deze laatste 
stoom voor de voortstuwing kunnen leveren -
van minder dan 100 M2 • en op een motorschip 
in de handelsvaart met minder dan 250 rem
paardekrachten of een daarmede overeenkomend 
aantal indicateur-pa.ardekrachten van den 
motor: 

twee machinisten, onderscheidenlijk voorzien 
van een diploma a.ls machinedrijver en als 
motordrijver ; 
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op eene zeesleepboot: 
indien dezelve is een stoomschlp met een 

gezamenlijk ·-verwarmend oppervlak van de 
hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en hulps~oomketels, indien deze laatste stoom 
voor de voortstuwing kunnen leveren - van 
meer dan 900 M2., of bij gebruik van inrichtin
gen tot toepassing van kunstmatige trek van 
meer da.n 750 M2.,en indien dezelve is een motor
schip met meer dan 3000 rempaardekrachten 
of een daarmede overenkomend aantal indica
teu~-paardekrachten van den motor: 

een machinist, voorzien van een diploma C 
als machinist ; 

een machinist, voorzien van een diploma B 
als machinist, en 

een machinist, voorzien van een diploma A 
als machinist ; 

indien dezelve is een stoomschip met een 
gezamenlijk verwarmend oppervlak van de 
hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en hulpstoomketels, indien deze laatste stoom 
voor de voortstuwing kunnen leveren - van 
150 tot 900 M2., en bij gebruik van inrichtingen 
tot toepassing van kunstmatige trek van 150 
tot 750 M2., en indien dezelve is een motorschlp 
met 425 tot 3000 rempaardekrachten of een 
daarmede overeenkomend aantal indicateur
paardekrachten van den motor : 

een macJ:unist, voorzien van een diploma A 
als machinist, en 

een machinist, voorzien van een diploma 
als machinedrijver of als motordrijver al naar 
gelang het vaartuig is een stoomschip dan wel 
een motorschip ; 

mits eerstgenoemde voldoet aan daarvoor 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen eischen van diensttijd in zijnen 
rang, welke niet minder dan vier jaren 
mag bedragen een aan boord van zeesleep
booten moet zijn doorgebracht ; 

indien dezelve is een stoomschip met een 
gezamenlijk verwarmend oppervlak van de 
hoofdstoomketels - of van de hoofdstoomketels 
en hulpstoomketels, indien deze laatste stoom 
voor de voortstuwing kunnen leveren - van 
minder dan 150 M2• en indien dezelve is een 
motorschip met minder dan 425 rempaarde
krachten of een daarmede overeenkomend 
aantal indicateur-paardekrachten van den 
motor: 

twee machinisten, voorzien van een diploma 
als machinedrij ver of a.ls motordrijver, al naar 
gelang het vaartuig is een stoomschip dan wel 
cen motorschip, mits Mn hunner voldoet 
aan bij algemeenen maatregel van bestuur va.st 

Hl20. 

te stellen eischen van diensttijd in zijnen rang, 
welke niet minder dan twee jaren mag bedragen 
en aan boord van zeesleepbooten moet zijn door
gebracbt; 

op stoom- en op motorvisschersvaartuigen : 
op stoom- en op motortreilers, alsmede op 

stoom- en motorvisscbersvaartuigen uitsluitend 
voor het vervoeren van visch gebezigd wordende: 
twee machinisten, onderscheidenlijk voorzien 
van een diploma als mach'nedrijver en als 
motordrijver ; · 

opanderestoom-enmotorv'sschersvaartu'gen: 
een machinist, voorzien van een diploma 

onderscheidenlijk als machinedrijver en als 
motordrijver. 

2. Op een zeilschip met hulpstoomver
mogen moet aan boord in dienst zijn : 

een machinist, voorzien van ~en diploma als 
machinedrijver. 

Op een zeilschip met hulpmotorvermogen 
moet aan boord in dienst zijn : 

een persoon , die niet is de schipper of de 
stuurm8.n en die ten genoegen van den ambte
naar der scheepvaartinspectie bet bewijs beeft 
geleverd, bedreven te zijn in de behandeling 
van den motor. 

3. Op aannemersmateriaal , hetwelk tot 
uitvoering van eigen werken van den aannemer 
over zee wordt gevoerd, kan worden volstaan 
met een machinist, voorzien van hetzelfde 
diploma, als vereischt wordt voor bet hoofd 
van de machinekamer aan boord van een 
zeeschip in de handelsvaart van overeenkomstig 
vermogen, mits het overige aan boord van dit 
materieel in dienst zijnde machinistenpersoneel 
is samengesteld ten genoegen van den ambtenaar 
der scheepvaartinspectie. 

4. Op schepen met een gezamenlijk verwar
mend oppervlak van de hoofdstoomketels - of 
van de boofdstoomketels en hulpstoomketels, 
indien deze laatste stoom voor de voortstuwing 
kunnen leveren - van minder dan 250 M2., 

welke op het tijdstip van het tot stand komen 
van deze wet reeds bestonden of in aanbouw 
waren, wordt de aanwezigheid van een machi
nist, voorzien van een voorloopig machinisten
diploma niet vereischt . 

8. 1. Voor de toelating als schipper op 
zeeschepen in de beperkte kleine vaart wordt 
gevorderd het bezit van diploma's en wel : 

op een stoomschlp en op een motorschip : 
een diploma als stuurman voor de beperkte 

kleine stoom- ~ motorbandelsvaart ; 
op een zeilschip : 
een diploma als stuurman voor de beperkte 

kleine zeilhandelsvaart. 

21 
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Het is den schipper van een stoomschip 
en van een motorschip in de beperkte kleine 
vaart verboqen met zijn schip eene reis te onder
nemen, indien niet aan boord in dienst is een 
machinist, voorzien van een diploma onderschei
denlijk als machinedrij ver of als motordrij ver. 

2. Voor de toelating als schipper op sleep
booten in de kustsleepvaart wordt govorderd 
het bezit van een diploma als stuurman voor de 
kustsleepvaart. 

Het is den schipper van eene sleepboot in de 
kustsleepvaart verboden met zijn schip eene 
reis te ondernemen, tenzij a.an boord in dienst 
i een machinist, voorzien van een diploma 
als machinedrijver , indien het vaartmg is een 
stoomschip en als motordrijver, indien bet is een 
motorschip. 

3. Op een zeilschip met hulp toomvermogen 
in de beperkte kleine vaart moet aan boord in 
dienst zijn: 

een machinist, voorzien van een diploma als 
machinedrij ver . 

Op een zeilschip met hulpmotor vermogan 
in de beperkte kleine vaart moet aan boord in 
dienst zijn : 

een persoon, die niet is de schipper en die 
ten genoegen van den ambtenaa.r der scheep
vaartinspectie bet bewijs bee~ geleverd be
dreven te zijn in de behandeling van den motor. 

9. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen door Ons voorwaarden worden gesteld 
betreffonde verplichten diensttijd om als schip
per, stuurman en machinist te worden toegela
ten. 

10. 1. Op zeilschepen met hulpvermogen 
worden vereischt diploma's voor de stoom- en 
motorvaa.rt dan wel voor de zeilvaart. 

2. In alle gevallen, wa.arin eenig diploma 
voor de kleine vaart vereischt wordt, is een 
diploma van overeenkomstigen rang voor de 
groote vaart voldoende ; hetzelfde is het geval 
met de diploma's voor de kleine en groote 
vaart ten opzichte van die voor de beperkte 
kleine vaart. 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 6 
en in het vierde lid van dit artikel is hot verbo
den aan te monsteren in een hoogeren rang 
dan dien, wa.arop het diploma den bezitter 
recht geeft. 

4. Onze Minister kan, in bijzondere omstan
digheden voor eene bepaalde reis of voor een 
bepaalden tijd, afwijking of vrijstelling toestaan 
van de voorsc~n der artikelen 2 tot en 
met 8 en 21, ee~te lid, alsmede· van de voor
schriften, bij algemeenen maatregel van bestuur 
krachtens artikel 9 gegeven. 

11. 1. De diploma.' in de voorgaa.nde 
artikelen bedoeld, welke den bezitter recht 
geven op den daarin uitgedrukten rang, worden 
verkregen door bet voldoen aan examens, voor 
daartoe a.angewezen commissien afgelegd. 

2. Er wordt examen afgenomen ter verkrij
ging van diploma's : 

van derde, tweede en eerste stuurman 
onderscheidenlijk voor de gro'ote stoom- en, 
motor- en voor de groote zeilhandelsvaart ; 

van tweede en eerste stuurman, onderschei
denlijk voor de kleine stoom- en motor- en voor 
de kleine zeilha.ndelsva.a.rt; 

van stuurman voor de beperkte kleine stoom
en motor- en voor de beperkte kleine zeilhandels-
vaart ; 

van stuurman voor de groote sleepvaart ; 
van stuurman voor de kleine sleepvaart ; 
van stuurman voor de kustsleepvaart ; 
van stuurman voor de kleine stoom- en motor-

en voor de kleine zeil visohvaart ; 
van stuurman voor de groote stoom- en 

motor- en voor de groote zeilvischvaart; 
en , voor zoover machinisten betreft, ter 

1 
verkrijging van : 

bet diploma als motordrijver; 
het diploma a.ls ma.ohinedrij ver ; 
bet voorloopig machinistendiploma. ; 
de diploma's A., B. en C. als machinist. 
3. Het diploma van derde stwurman voor 

de groote stoom- en motorhandelsvaart wordt 
verkregen door het voldoen a.an een examen in : 

I. kennis van de Nederlandsche ta.al ; 
II. kennis van de Engelsche ta.al ; 

III. de beginselen van de reken-, stel;, 
meet - en aardrijkskunde, de natuur- en 
werktmgkunde, van de goniometrie 
en van de platte en bolvormige trigono
metric, voor zoover deze wetenschappen 
bij de zeeva.artkunde toepassing vinden; 

IV. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in voldoende zeemanschap ; 

V. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee; 

VI. de voornaamste bepalingen omtrent de 
rechten en verpliohtingen van scheeps
officieren en scheepsgezellen ; 

VII. de beginselen van de theoretische scheeps
werktmgkunde en in de kennis van bet 
omgaan met werktuigelijk voortbewogen 
schepen. 

4. Het diploma van tweede stuurman t100r 
de groote stoom- en motorhandelsvaaKt wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt ,voor derde 
stuurman; 
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II. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in zeemanschap in meer uitgebreiden zin ; 

III. de wettelijke bepalingen betreffende de 
rechten en verplichtingen van scheeps
officieren en scheepsgezellen ; 

IV. meerdere kennis van· de theoretische 
scheepswerktuigkunde en in de kennis 
van het omgaan met kleine werktuigelijk 
voortbewogen schepen onder alle om
standigheden ; 

V. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen en van scheepsgezondheids
leer. 

5. Hot diploma -.ran ·eerste stuurman voor de 
groote stoorn- en motorhandelsvaart wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. hetgeen vereisoht wordt voor tweede 
stuurman; 

II. zeevaartkunde en zeemanschap in vol
strekten zin ; 

III. bekendheid met de Nederlandsche en 
de voornaamste internationale wettelijke 
voorschriften betreffende de zeescheep
vaart; 

IV. kennis van de scheepswerktuigkunde 
en van bet omgaan met werktuigelijk 
voortbewogen schepen onder alle om
standigheden ; 

V. kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende radiotelegraphie en in de 
techniek daarvan in algemeene trek.ken ; 

VI. kennis van hulp bij ziekten en ongevallen, 
en begrip van scheepsgezondheidsleer. 

6. Het diploma van derde stuurman voor de 
groote zeilhandelsvaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een examen in : 

I. kennis van de Nederlandsche taal; 
II. kennis van de Engelsche taal ; 

III. de -beginselen van de reken-, stel-, 
meet- en aardrijkskunde, de natuur- en 
werktuigkunde, van de goniometrie en 
van de- platte en bolvormige trigono
metrie voor zoover deze wetenschappen 
bij de zeevaartkunde toepassing vinden ; 

IV. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in voldoende zeemanschap ; 

V. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee; 

VI. de voornaamste bepalingen 
rechten en verplichtingen van 
officieren en scheepgezellen ; 

omtrent 
scheeps-

VII. eenige kennis van het omgaan met 
zeilschepen. 

7. Het diploma van twee.de stuurman voor 
de groote zeilhandelsvaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een · examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt voor derde 
stuurman; 

II. de beginselen van de zeevaartkunde en _ 
in de zeemanschap in meer uitgebreiden 
zin; 

III. de wettelijke bepalingen betreffende de 
rechten en verplichtingen van scheeps
officieren en scheepsgezellen ; 

IV. kennis van het omgaan met klelne zeil
schepen onder alle omstandigheden ; 

V. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen, en van scheepsgezondheids
leer. 

8. Het diploma van eerste stuurman voor 
de groote zeilhandelsvaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een .examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt voor tweede 
stuurman; 

II. zeevaartkunde en zeemanschap in vol
strekten zin ; 

III. bekendheid met de Nederlandsche en 
de voornaamste internationale wetitelijke 
voorschriften betreffende de zeescheep
vaart; 

IV. kennis van het omgaan met zeilschepen 
onder alle omstandigheden; 

V. kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende radiotelegraphie en in de 
techniek daarvan in algemeene trek.ken. 

VI. kennis van hulp bij ziekten en ongevallen, 
en begrip van scheepsgezondheidsleer. 

9. Het diploma van twee.de stuurman voor 
de kleine stoorn- en motorhandelsvaart wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. kennis van de Nederlandsche taal ; 
II. kennis van de Engelsche taal ; 

III. de beginselen van de rekenkunde en in 
de aardrijkskunde van het gebied der 
kleine vaart ; 

IV. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in zeemanschap voor zoover deze in het 
gebied van de kleine va-art te pas komen ; 

V: de bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee ; 

VI. de voornaamste bepalingen omtrent de 
rechten en verplichtingen van scheeps-
officieren en scheepsgezellen ; · 

VII. eenige kennis van de scheepswerktuig
kunde en in kennis van het omgaan met 
kleine werktuigelijk voortbewogen sche
pen onder _alle omstandigheden ; 

VIII. eenig begrip van hulp bij ziekten en van 
ongevallen en van scheepsgezondheids-

1 leer. 
10. Het diploma van eerste stuurman voor 

de k!eine, stoom- en motorhandelsvaart wordt 

21• 
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verkregon door het voldoen aan een examen in : 
I. al hetgeen vereischt wordt voor tweede 

en voor derde stuurman groote stoom
en motorhandelsvaart, met dien verstan
de, dat voor zoover betreft de zeevaart
kunde, slechts datgeene wordt vereischt, 
hetgeen voor het gebied der kleine vaart 
noodig is; 

II. meerdere kennis van de zeevaartkunde, 
voor zoover deze binnen het gebied van 
de kleine vaart te pas komt, en in 
zeemanschap in volstrekten zin ; 

III. bekendheid met de Nederlandsche en 
de voornaamste internationale wettelijke 
voorschriften betreffende de. zeescheep
vaart; 

IV. kennis van scheepswerktuigkunde en 
van het omgaan met werktuigelijk 
voortbewogen schepen onder alle om
standigheden ; 

V. kennis van de wettelijke bepalingen be
treffende radiotelegraphie en in de tech
niek daar van in algemeene trekken; 

VI. kennis van hulp bij ziekten en ongevallen 
en begrip van scheepsgezondheidsleer. 

11. Het diploma van tweede stuurman voor 
de kleine zeilhandel.svaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een examen in : 

I. kennis van de ederlandsche ta.al ; 
II. kennis van de Engelsche taal ; 

III. de beginselen van de rekenkunde en in 
de aa.rdrijkskunde van het gebied van . 
de kleine vaart ; 

IV. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in zeemanschap voor zoover deze in 
het gebied van de kleine vaart te pas 
komen; 

V. de bepalingen ter voorkoming van 
aan varingen op zee ; 

VI. de voornaamste bepalingen omtrent de 
rechten en verplichtingen van soheeps
officieren en scheepsgezellen ; 

VII. kennis van het omgaan met kleine 
zeilschepen onder alle omstandigheden ; 

VIII. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen Eln van scheepsgezondheids
leer. 

12. Het diploma van eerste stuur n voor 
de kleine zeilhandel.svaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een exa.men in : 

I. al hetgeen vereischt wordt voor tweede 
en voor derde stuurman groote zeilhan
delsvaart, met dien verstande, dat voor 
zoover betreft de zeevaa.rtkunde, slechts 
datgene· wordt vereischt, hetgeen voor 
het gebied der kleine vaart noodig is ; 

II. meerdere kennis van de zeevaartkunde, 
voor zoover deze binnen het gebied van 
de kleine vaart te pas komt, en in zee. 
manschap in volstrekten zin ; 

III. bekendheid met de Nederlandsche en 
de voomaamste internationale wettelijke 
voorschriften betreffende de zeescheep
vaart ; 

IV. kennis van het omgaan met zeilschepen 
onder alle omstandigheden ; 

V. kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende radiotelegraphie en in de 
techniek daa.rva.n in algemeene trekken ; 

VI. kennis van h,ulp bij ziekten en ongevallen 
en begrip van scheepsgezondheidsleer. 

13. Het diploma. van stuurman voor de 
beperkte kleine stoom- en motorhandel.svaart 
wordt verkregen door bet voldoen aan een 
examen in: 

I. eenige kennis van de ederlandsche taal ; 
II. de eerste beginselen van de rekenkunde ; 

III. eenige kennis van practische zeevaart
kunde en in practische zeemanschap ; 

IV. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee; 

V. eenig begrip , van de scheepswerktuig
kunde en in kennis van het omgaan 
met kleine werktuigelijk voortbewogen 
schepen onder alle omstandigheden ; 

VI. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen. 

14. Het diploma van stuurman voor de 
beperkte kleine zeilhandel.svaart wordt verkregen 
door het voldoen a.an een examen in : 

I. eenige kennis van de Nederlandsche taal; 
IT. de eerste beginselen van de rekenkunde ; 

III. eenige kennis van practische zeevaart
. kunde en in practische zeemanscbap·; 

IV. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee ; 

V. kennis van het omgaan met kleine zeil
schepen onder alle omstandigheden ; 

VI. eenig begrip van hulp bij ziekte.n en 
ongevallen. 

15. Het diploma van stuurman voor de 
groote sleepvaart wordt verkregen door het 
voldoen a.an een examen in : 

I. kennis van de ederlandsche ta.al ; 
II. kennis van de Engelsche taal ; 

HI. de reken-, stel-, meet- en aardrijkskunde, 
de natuur- en werktuigkunde, de gonio
metrie en in de platte en bol vor;mige 
trigonometrie, voor zoover deze weten
schappen bij de zeevaartkunde toepassing 
vinden; 

IV. zeevaartkunde en in zeema.nschap, voor 
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zoover deze bij de groote sleepvaart te 
pas komen; 

V. kennis van het steepen onder alle om
standigheden ; 

VI. de bepalingen ter voorkoming van 
aan varingen op zee ; 

VII kennis van de Nederlandsche en de 
voornaamste internationale wettelijke 
voorschriften betreffende de zeescheep
vaart; 

VIII. kennis van de scheepswerktuigkunde ; 
IX. kennis van de wettelijke bepalingen 

betreffende radiotelegraphie en in de 
techniek daarvan in algemeene trekken ; 

X. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen en van scheepsgezondheids
leer. 

16. Het diploma van stuurman voor de 
kleine sleepvaart wordt verkregen door bet 
voldoen aan een examen in : 

I. kennis van de Nederlandsche taal ; 
II. kennis van de Engelsche taal-; 

III. de beginselen van de rekenkunde en in 
de aardrijkskunde van het gebied van 
de kleine vaart ; 

IV. de zeevaartkunde en in de zeemanscbap, 
voor. zoover deze bij de kleine sleep vaart 
te pas komen ; 

• V. kennis van bet sleepen onder alle om
standigheden; 

VI. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee ; 

VII. de voornaamste bepalingen omtrent de 
recbten en verplichtingen van scheeps
officieren en scheepsgezellen ; 

VIII. de beginselen van de scheepswerktuig
kunde en in kennis van het steepen van 
schepen onder alle omstandigheden ; 

IX. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen. 

17. Het diploma van stuurman voor de 1 

kustsleepvaart wordt verkregen door het voldoen 
aan een examen in : 

I. eenige kennis van de Nederlandscbe taal ; 
II. de eerste beginselen van de rekenkunde; 

Ill. de zeevaartkunde en in de zeemanschap 
voor zoover deze bij het voeren van 
sleepbooten binnen het gebied, waar 
de aanvrager de kustsleepvaart wenscht 
uit te oefenen, te pas komen ; 

IV. kennis van het sleepen onder a.lie om
standigheden ; 

V. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee; 

VI. eenig begrip omtrent de scbeepswerk
tuigkunde en in volstrekte kennis .an 

het sleepen van schepen onder alle 
omstandigbeden ; 

VII. eenig begrip van bulp bij ziekten en 
ongevallen. 

18. Het diploma van stuurman voor de kkine 
stoom- en motorvischvaart wordt verkregen 
door het voldoen aan een examen in : 

I. eenige kennis van de Nederlandsche taal i 
II. de beginselen van de rekenkunde, en in 

de aardrijkskunde van het gebied der 
kleine vaart ; 

III. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in zeemanschap voor zoover,deze binnen 
het gebied van de kleine vaart te pas 
komen; 

IV. de bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee ; 

V. begrip van de inricbting en de behande
ling van scheepswerktuigen en ketels en 
kennis van bet omgaan met stoom- en 
motorvisscbersvaartuigen onder alle om
standigheden ; 

VI. eenige kennis omtrent de wettelijke 
bepalingen betreffende de rechten en 
verplichtingen van scbeepsofficieren en 
scheepsgezellen ; 

VII. eenige kennis van de nationale en inter
nationale bepalingen voor zoover deze 
voor de visscherij van belang zijn ; 

VIII. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen. 

19. Het diploma van stuurman voor de 
kleine zeili>ischvaart wordt verkregen door het 
voldoen aan een examen in : 

I. eenige kennis van de Nederlandsche taal; 
II. de beginselen van de rekenkunde en in 

de aardrijkskunde van het gebied van 
de kleine vaart ; 

Ill. de beginselen van de zeevaartkunde en 
in zeemanschap, voor zoover deze 
binnen het gebied van de kleine vaart 
te pas komen ; 

IV. de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaringen op zee; 

V. begrip omtrent de inrichting en behande
ling van werktuigelijk bewogen spillen 
met de daarbij behoorende ketels ; 

VI. kennis van het omgaan met zeil visschers
vaartuigen onder a.lie omstandigheden ; 

VIL eenige kennis omtrent de wettelijke be
palingen betrefiel!de de rechten en 

· verplichtingen van scbeepso:fficieren en 
scheepsgezellen ; 

VIII. eenige kennis van de nationale en inter
nationale bepalingen voor zoover deze 
voor de visscherij van belang zijn ; 
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IX . . eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen. 

20, Het diploma van stuurnian voor de groote 
stoo-m- en motorvischvaart wordt verkregen door 
het voldoen aan een examen in : 

'i. hetgeen vereischt wordt voor stuurman 
voor de kleine stoom- en motorvisch
vaart; 

II. eenige meerdere kennis van de zeevaart
kunde voor zoover deze bij de . groote 

· stoom- en motorvischvaart te pas komt. 
21. Het diploma van stuurman voor de groote 

zeilvischvaarf wordt verkregen door hot voldoen 
aan een examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt voor stuurman 
voor de kleine zeilvischvaart ; 

II. eenige meerdere kennis van de zeevaart
kunde voor zoover deze bij de groote 
zeilvischvaart t e pas komt. 

22. Het diploma van motordrijver wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. eenige kennis van de Nederlandsche taal; 
II. de eerste beginselen van de rekenkunde; 

III. voldoende practische en theoretische 
kennis van de gebruikelijke motoren, 
zoomede van de aan boord van kleine 
schepen gebruikelijke bulpwerktuigen; 

IV. smeden en bankwerken ; 
V. eenig begrip van hulp bij ziekten en 

ongevallen. · 
23. Het diploma van niachinedrijver wordt 

verkregen door bet voldoen aan een examen in : 
I. eenige kennis van de Nederlandsche t aa l ; 

II. de eerste beginselen van de rekenkunde ; 
III. voldoende practiscbe en theoretiscbe 

kennis van het stoomwerk t uig . zoomede 
van de aan boord van kleine schepen 
gebruikelijke hulpwerktuigen ; 

IV. smeden en bankwerken ; 
V. eenig begrip van hulp bij ziekten en 

ongevallen. 
24. Het voorloopig machinistendiploma 

wordt verkregen door het voldoen aan een 
examen in: 

I. kennis van de Nederlandsche t aal ; 
II. de cerste beginselen van de wis-, natuur

en werktuigkunde , zoomede van bet 
handteekenen ; 

III. de beginselen van de theoretische scheeps
werktuigkunde en in de voornaamste 
wettelijke bepalingen te <lien aanzien. 

25. Het diplo-ma • A als machinist wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt voor het voor
loopig machinistendiploma ; 

II. de beginselen van de wis-, natuur- en 

werkt.uigk,:,,nde, zoomede va,n bet hand
t eekenen; 

III. de beginselen van de practische scbeeps
werktuigkunde ; 

IV. eenig begrip van hulp bij ziekten en 
ongevallen . 

26. Het diploma B als niachinist wordt 
verkregen door het voldoen aan een examen in : 

I. hetgeen vereischt wordt voor het diploma 
A als machinist ; 

II. kennis van de Engelsche taal ; · 
III. de beginselen van de wis-, natuur- en 

werktuigkunde in m eer uitgebreiden zin ; 
I V. de theoretische scheepswerktuigkunde, 

in de practische scheepswerktuigkunde 
in volstrekten zin en in de beginselen 
van het machineteekenen ; 

V. kennis van bulp bij ziekten en ongevallen. 
27. Het diplonia C als machinist wordt 

verkregen door het voldoen aan een examen in : 
I. betgeen vereischt wordt voor het diploma 

B ~ls machinist ; 
II. de wis-, natuur- en werktuigkunde , 

voor zoo,er betreft de toepassing dezer 
vakken op het scheepswerktuig en op 
de aan board van schepen voorkomende 
hulpwerktuigen ; 

IIT. practiscbe .en t heoretische scheepswerk
tuigkunde, zoomede in de kennis van 
het machineteekenen in meer uitge
breiden zin. 

28. De voorwaarden om tot de examens 
t e worden toegelaten, benevens de samenstel
ling en de wij ze van werken der examencommis
sies, het programma voor elk der genoemde 
examens, het vast st ellen van een 1·angorde 
tusschen de verschillende diploma's t er bepaling 
van den omvang der af te leggen aanvullings
examens en al hetgeen verder de examens en 
het uitreiken der diploma's betreft, warden 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld. 

12. 1. Ook zonder het afleggen van een 
examen, als in artikel 11 bedoeld, kunnen, 
volgens regelen en voorwaarden bij algemeenen 
maatregel van bestuur vast t e stellen, diploma's 
warden uitgereikt : 

a. aan hen, die in het bezit zijn van examen
diploma's , en wel : 

een v66r 1 September 1904 afgegeven diploma 
van stuurman aan boord van koovvaardijsche
pen door gemeentelijke commissien of van 
stuurman of machinist uitgereikt krachtens 
de bij Koninklijk besluit vastgestelde regle
menten t er verkrijging van diploma's als 
stuurman of machinist aan board van koop
vaardij schepen ; 
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een diploma van schipper of van stuurman 

a.an boord van zeil- of stoomvisschersvaartui
gen, v66r 1 4pril 1907 afgegeven door de plaat
selijke commissien te Vlaardingen en te Maas
sluis; 

een dip_loma van stuunnan of van machinist, 
uito-ereikt krachtens de ingevolge de Schippers
we; (Staatsbl,a,d 1907, n°. 244), vastgestelde 
examenreglementen ter verkrijging van diplo
ma's als stuurman cif machinist aan boord van 
koopvaardijsohepen en van diploma's van 
stuurman of van machinist voor de sleepvaart ; 

een diploma van schipper, stuurman, ma
chinist, of machinist-stoker a.an boord van 
zeevisschersvaartuigen , uitgereikt krachtens 
de bij Koninklijk besluit vastgestelde regle
menten voor de vissoherijexamens ; 

b. aan schippers, stuurlieden en maohinisten, 
die als zoodanig ondersobeidenlijk v66r 30 
April 1904 buitengaats bebben dien:st gedaan 
op een zeeschip, waarvoor een Nederlandsche 
zeebrief was afgegeven of had behooren te 
zijn afgegeven en wel voor de vaart, welke zij 
hebben uitgeoefend en voor den rang, bet 
meest nabijkomende aan den hoogsten, welken 
zij hebben bekleed ; 

c. aan schippers, stuurlieden, machinisten, 
machinedrij vers en motordrij vers , die als 
zoodanig onderscheidenlijk voor 1 J anuari 
1920 buitengaats op een zeeschip , al dan niet 
eene sleepboot zijnde, waarvoor een Neder
landsohe zeebrief was afgegeven of had behooren 
te zijn afgegeven, hebben dienst gedaan in 
een rang, waarvoor v66r bet in werking treden 
van deze wet geen diploma vereischt werd, 
doch waarvoor na dat tijdstip wel het bezit 
van een diploma zal worden gevarderd ; 
de diploma's zullen eventueel worden uitge
reikt voor de vaart, welke zij hebben uitgeoefend 
en voor zoodanigen rang , dat de belanghebben
den daaraan bet recht zullen ontleenen om 
dezelfde vaart uit te oefenen en soortgelijken 
dienst te blijven doen als welken zij v66r 
1 Januari 1920 hebben gedaan, en zullen 
voor zoover de diploma's van stuurman betreft, 
niet worden uitgereikt, tenzij de aanvrager in 
het bozit is van eenig stuk, waaruit blijkt, dat 
liij voldoende kennis bezit van de bepalingen 
t er voorkmrung van aanvaringen op zee; 

d. aan Schippers, stuurlieden, machinisten, 
machinedrijvers en motordrij vers , die als 
zoodanig onderscheidenlijk v66r 1 J anuari 
1920 (tijdens de vischvaart) buitengaats op 
Nederlandsche zeevisschersvaartuigen of op 
zeevisschcrsvaartuigen van vreemde nationa
liteit hebben dienst gedaan ; de diploma's 

zullen eventueel worden uitgereikt voor zoo
danigen rang, dat de belangbebbenden daaraan 
bet recht zullen ontleenen om dezelfde vaart 
uit te oefenen en soortgelijken dienst te blij ven 
doen als welken zij v66r 1 Januari 1920 hebben 
gedaan, en zullen voor zoover · de diploma's 
van schipper en ;an stuurman betreft niet 
worden uitgereikt, t enzij de aanvrager in bet 
bezit is van eenig stuli;, waaruit blijkt, dat hij 
voldoende kennis bezit van de bepalingen ter 
voorkoming van aan varingen op zee ; 

e. aan stuurlieden en machinisten , die als 
zoodanig v66r 1 J anuari 1920 buitengaats op 
een zeeschip, al dan niet eene sleepboot zijnde, 
waarvoor een Nederlandsche zeebrief was 
afgegeven of had behooren te zijn afgegeven , 
hebben dienst gedaan in een ran g, waarvoor 
v66r bet in werking treden van deze wet een 
lager diploma vereischt werd dan bet geval zal 
zijn na dat tijdstip ; de diploma's zullen even
tueel worden uitgereikt voor zoodanigen rang, 
dat de belanghebbenden daaraan bet recbt 
zullen cmtleenen om dezelfde vaart uit te oefenen 
en soortgelijken dienst te blij ven doen als welken 
zij v66r 1 J anuari 1920 hebben gedaan ; 

/. aan officieren en machinisten of gewezen 
officieren en gewezen machinisten van de 
zeemacht , alsmede aan machinedrijvers en 
stokers van de zeemacht, welke den rang van 
korporaal of hooger bebben bekleed ; 

g. aan hen, die voldaan hebben aan bet 
examen voor benoembaarheid tot stuurman 
of officier , clan wel m'acbinist of werktuig
kundige bij de Gouvernementsmarine in Neder
landsch-Indie ; 

h. aan hen, die in bet bezit zijn van een 
diploma van stuunnan of machinist, uitgereikt 
krachtens de besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandscb-Indie, tot vaststel
ling van reglementen ter verkrijging van diplo
ma's als stuurman of als machinist aan boord 
van koopvaardijschepen. 

2. Aan hen, die in bet bezit zijn van een 
diploma van stuurman voor de kleine vaart, 
afgegeven ingevolge bet bepaalde in artikel 8 
of artikel 9 van de wet van 28 Mei 1901 (Staats
bl,a,d n°. 139), zooals zij luidde na de wijziging 
bij de wet van 14 Juli 1904 (Staatsblad no. 156) , 
wordt een diploma voor . de zeilhandelsvaart 
uitgereikt. 

3. Op de ingevolge dit artikel uitgereikte 
diploma's wordt aangeteekend krachtens welke 
der onder ar-h vermelde gronden en eventueel 
op grond van -welken dienst de uitreiking heeft 
plaat s gehad. 

13. 1. Indien ingevolge bet bepaalde in 
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de artikelen 35 en 48 van de wet van 1 Juli geen expeditie en houden zij hot schip a.an 
1909 (Staatsbuul n°. 219), houdende bepa.lingen totda.t de voorschriften der wet zijn nage!eefd. 
ter voorkoming van scheepsra.mpen, tot het I 17. 1. De schipper van een zeeschip, 
instellen van een onderzoek omtrent voorge- die eene vreemde haven binnenvalt, waar <>en 
komen scheepsra.mpen en omtrent maatregelen ederlandsch consul, vice-consul of consulair 
van tucht ten opzichte van schippers, stuur- agent gevestigd is, is verplicht om, wa.nneer 
lieden of machinisten (Schepenwet), gewijzigd hij a.ldaar !anger da.n vier en twiii.tig uren 
bij de wetten van 23 September 1912 (Staatebuul verblijft, uiterlijk op den tweeden dag na dien 
no. 305) en van 11 Ja.nuari 1919 (Staatsbuul zijner a.ankomst, zich in persoon bij dien ambte
no. 10) a.an een schipper, stuurma.n of machinist na.a.r te vervoegen, ten einde de monsterrol 
de bevoegdheid om in eene dezer betrekkingen te vertoonen en desverla.n,gd inlichtingen te 
te va.ren is ontnomen, wordt daa.rdoor de geven en inzage te verleenen van opgevorderde 
geldigbeid van het diploma geschorst, voor den bescheiden. 
duur der onbevoegdheid. 2. De schipper van een zeeschip, varende in 

2. Op het Departement van Onzen Mini ter geregelden dienst op vreemde havens, moet de 
wordt een register aangehouden van de van monsterrol onmiddellijk op eerste aanvrage 
Onzentwege uitgegeven diploma's, alsmede aan de in het eerste lid genoemde ambtenaren 
van de door den Raad voor de Scheepvaart vertoonen. 
uitgesproken onbevoegdverklaringen en van 18. 1. Overtreding buiten noodzaa.k van 
de daarvan, ingevolge de artikelen 41 en 51 het bepaalde in de artikelen 2 tot en met S 
der in bet vorige lid bedoelde wet, verleende en 21, eerste lid, zoomede het niet, of niet tijdig 
ontheffingen. vertoonen van de monsterrol en van de opge-

14. De voorschriften in de biera.an vooraf- vorderde bescheiden aan de in de artikelen lo 
gaande artikelen zijn niet van toepa sing op : en 17 bedoelde ambtenaren, wordt gestraft 

a. een vaartuig, hetwelk uits!uitend va-art met hechtenis van ten hoogste een ja.ar of geld
over de Wadden, door de Bla.ue Balge en Marie, boete van ten hoogste driehonderd gulden. 
over de monden van de Wezer en de Elbe 2. De in dit artikel stra.fbaar gestelde feiten 
en door het Kaiser-Wilhelmkanaa.l , niet verder worden beschouwd als overtredingen. 
da.n tot Kiel; 19. 1. Met het opsporen van de overtre-

b. ecn sleepschip, hetwelk geen eigen voort- dingen van deze wet zijn, behal ve de in de 
stuwingsvermogen heeft en voor de voortbe- artikelen 15, 16 en 17 bedoelde ambtenaren, 
weging afhankelijk is van een sleepend scbip. belast de Nederlandsche consulaire ambtenaren 

15 . De ambtena.ar, bedoeld in art. 396 en de Nederlandsche koloniale ambtenaren, 
van het Wetboek van Koophandel, gaat slechts die daartoe door de koloniale o verheid worden 
clan over tot het opmaken der monsterrol, aangewezen. 
indien schipper en equipage voldoen aan de 2. De door een Nederlandschen consulairen 
bij of ingevolge deze wet gestelde eischen. In of kolonialen ambtenaar opgemaakte processen
de monsterrol wordt door hem bij de namen verbaal gelden als wettig bewij.smiddel der door 
van den schipper, van de stuurlieden en hen geconstateerde daarin omschreven over
machinisten vermeld, welk diploma zij bezitten. tredingen, mits zij bevestigd worden door zijn 

16. 1. De schipper van een zeeschip is daarin opgenomen schriftelijken eed (belofte). 
gehouden, bij het in- en uitvaren van havens 3. Als wettig bewijsmiddel gelden tevens 
of zeegaten in Nederland op eerste aan vrage de processen-verbaal opgemaakt door Neder
de monsteq·ol van zijn schip te vertoonen landsche oonsulaire ambtearen, mits zij beves
aan de ambtenaren voor de scheepvaartinspectie tigd worden door den daarin opgenomen schrif
en aan den waterschout. Voort is de schipper t elijken eed (belofte) en tevens de verklaring. 
van een zeeschip , hetwelk niet is een zeevis- behelzen, dat het daarin gerelateerde hun 
schersvaartuig, gehouden bij het in- en uitvaren gebleken is uit een schriftelijk of mondeling 
van havens of zeegaten in Nederland de monster- rapport van hun a.ls betrouwbaar bekend 
rol van zijn schip te vertoonen aan de ambtena- staande personen. 
ren met de in- en uitklaring belast . 20. Alie ten gevolge van deze wet opgemaak-

2. lndien a.an genoemde ambtenaren blijkt, te of overgelegde verzoekschriften, bewijsstuk
dat ten aanzien van den schipper, de stuur- ken, met name diploma's van zeevaartscholen 
lieden of machinisten niet is vo_ldaan aan de of van inrichtingen tot opleiding van machi
bepalingen dezer wet, verleenen zij, indien het nisten, uittreksels uit geboortc-registers, dienst
schip bestemd is om eene reis te ondernemen, bewijzen en uittreksels uit monsterrollen, 
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beschikkingen en diplo~a's zijn vrij van het 
recht van zegel en van de formaliteit van 
registratie. 

21. 1. In afwijking van . het bepaalde in 
de artikelen 5 en 6, eerste lid, wordt het bezit 
van een groote vaartdiploma gevorderd van 
den schipper en van den eersten stuurman van 
een zeeschip van meer dan 800 registerton 
(2.83 M3) bruto inhoud, ook wanneer dit schip 
slechts wordt gebezigd binnen de grenzen voor 
de kleine vaart aangegeven. 

2. Tot op een na.der door Ons vast te stellen 
tijdstip zal voor schepen in de groote vischvaart 
kunnen worden volstaan met voor de kleine 
vischvaa.rt gediplomeerd dekpersoneel. 

3. In a.fwijking van het bepaalde in de 
artikelen 4 en 7 zal tot den eersten Januari 
1927 kunnen worden volstaan : 

a. op een motorschip in de groote handels
va.art met meer da.n 2000 rempaardekrachten 
of een daarmede ov.ereenkomend aantal indi
catenr-paardekrachten van den motor, een 
machinist, voorzien van een diploma O als 
machinist, twee machinisten, voorzien van een 
diploma als motordrijver en een machinist, 
voorzien van een voor!oopig machinistendi
ploma; 

b. op een motorschip in de groote handels
vaart met 250 tot 2000 rempaardekrachten of 

machinist, een machinist, voorzien van een 
diploma a.ls motordrijver en een ma-chinist, voor
zien van een voorloopig machinistendiploma. 

22. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van ,,Schipperswet". 

23. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

24. De Schipperswet (Staatsblad 1907, n°. 
244) wordt ingetrokken a lsmede de krachtens 

die wet gegeven voorschriften. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Mae.rt 

1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 10 Mei 1920.) 

26 Maart 1920. WET tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staats'begrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 155. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ilde afdeeling met f 23,060 ; dat 
der Illde afd. met f 300 en dat der Vde afd. met 
f 13,600 ; terwijl het eindcijfer wordt verhoogd 
met f 36,960. 

een daa.rmede overeenkomend a.antalindicatenr- 26 Maart 1920. WET tot w1Jz1gmg van de 
paa.rdekrachten van den motor, een machinist Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n°. 73). 
voorzien van een diploma B als machinist, een S. 156. 
machinist voorzien van een diploma. als motor- Bijl. Hand. 2e Kamer 1918/19, n°. 429, 1-4; 
drijver en een machinist, voorzie van een 1919/20, n°. 59, 1--4. 
voor!oopig machinistendiploma,; Hand. id. 1919/20, bladz. 1610-1613. 

c. op een motorschip in de groote handels- Hand. l Kame,- 1919/20, bladz. 6C5, 610. 
vaart met minder dan 250 rempaa.rdekrachten WIJ WILHELMI A, ENZ ... doen te weten : 
of een daarmede overeenkomend aantal indi- Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
cateur-paardekrachten van den motor, een dat het noodig is wijziging te brengen in de 
machinist, voorzien van een diploma. A a.ls wet van 27 April 1904 (Staatsblad n°. 73), 
machinist, en een machinist, voorzien van een zooals die luidt na de daarin gebrachte wijzi
diploma a.ls motordrijver; gingen bij de wetten van 29 Juni 1912 (Staats-

d. op een motorschip in de kleine handels- blad n°. 202) en van 16 December 1916 (Staats
vaart met meer dan 3000 rempaardekrachten blad n°. 552); 
of een daarmede overeenkomend aantal indi- Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
catenr-paardekrachten van den motor, een Art. 1. Artikel 9 der wet van 27 April 
machinist, voorzien va.n een diploma O als 1904 (Staatsblad n°. 73) wordt gelezen als 
machinist, twee machinisten, voorzien van een volgt : 1 

diploma a.ls motordrijver en een machinist, 1. Bij .algemeenen maatregel van bestunr 
voorzien van een voor!oopig machinisten. diplo- worden voorschriften gegeven : 
ma ; a. ter verzekering van de veiligheid bij de 

e. op een motorschip in de kleine handels- mijnontginning en in het belang van de veilig
vaart met 250 tot 3000 rempaardekrachten heid en de gezondheid van menschen en dieren 
of een daarmede overeenkomend aantal indi-

1 

bij het verblijf in de ondergrondsche werken 
cateur-paardekrachten van den motor, een van mijnen, benevens in de daarbij behoorende 
machinist, voorzien van een diploma B als bovengronds gelegen werken en inrichtingen, 
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bij algemeenen maatregel van bestuur aange
wezen, met name betreffende : 

de inrichting van de ontginningswerken en 
va.n den afbouw, benevens het bijhouden van 
plans en registers ; 

het verkeer op de terreinen boven den grond 
en in de inrichtingen der bovengrondsche 
werken; 

den toegang tot de ondergrondsche werken 
en de inrichting van het verkeer door de schach
ten; 

het verkeer in de ondergrondsche werken ; 
de middelen tot verwijdering van h ot over

tollige water ; 
de verlichting, de luchtverversching en de 

maatregelen te nemen tot het bevorderen .van 
eene dragelijke temperatuur en tot het verwij
deren van schadelijke dampen, gassen en stof; 

de aanwezigheid en de inriohting van bad-, 
wasch- en kleedgelegenheden, alsmede van 
privaten; 

het verstrekken van goed drinkbaar water; 
de maatregelen te nemen tot het voorkomen 

van brand en ontploffing en tot het voorkomen 
van ongevallen door werktuigen, werktuig
deelen, drijfwerken, gereedschappen of elec
trische geleidingen, door vallen of door vallende 
voorwerpen ; 

het vervoer, den opslag en het gebruik van 
ontplofbare stoffen ; 

de bij ongevallen of bij gevaar voor onge
vallen te nemen maatregelen ; 

b. omtrent den arbeid van alle of sommige 
personen in de ondergrondsche warken van 
mijnen, b nevens in de daarbij behoorende 
bovengronds gelegen werken en inrichtingen 
bij algemeenen maatregel van bestuur aange
wezen, met name batreffende : 

den arbeid van jeugdige personen en vrouwen; 
den arbeidsduur; 
het tijdstip van aanvang en eindo van den 

dagelijkschen arbeid ; 
de rusttijden; 
den arbeid op den wekelijkschen rustdag en 

op dagen, die daarmede zijn gelijkgesteld ; 
c. ten behoeve van het toezicht op de 

naleving van de krachtens dit lid, sub a en b, 
gegeven voorschriften. 

2. Voor 1 November 1926 wordt een ont
werp van wet bij de Staten-Genera.al ingediend, 
regelende de onder b genoemde punten. 

2. Artikel 10 van de in het vorig artikel 
bedoelde wet wordt gelezen a.ls volgt : 

Op de ondergrondsche werken van mijnen 
benevens in de daarbij behoorende boven
gronds gelegen werken en inrichtingen, bij 

algemeenen maatregel van bestuur aangewezen, 
zijn de Veiligheidswet en de Arbeidswet 1919 
niet van toepassing. 

3. Artikel 12, eerste lid van de in artikel 1 
bedoelde wet wordt gelezen als volgt: 

De a.mbtenaren, a.an wie bij den in artikel 9 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
het toezicht op de mijnontginning of de opspo
ring van de bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten is opgedragen, hebben toegang tot de 
ondergrondsche werken van mijnen benevens 
tot de daarbij behoorende bovengronds gelegen 
werken en inrichtingen, bij algemeenen maat
regel van bestuur aangewezen , met · het recht 
om voor den toegang tot de werken onder den 
grond voor zich het gebruik van de toestellen 
tot het nederlaten en ophalen van personen 
te eischen. 

4. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Ma.art 

1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 16 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET tot heffing van een 
recht op de mijnen. S. 157. 

Wu WILI'QfU A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is , met afschaffing van het 
bestaande recht op de mijoen, onder dien naam 
een recht te doen heffen van de delfstoffen die 
door mijnontginning worden gewonnen ; 

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

I. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Van de delfstoffen die binnen het 
Rijk door mijnontginning worden gewonnen, 
wordt een recht geheven onder den naam 
van ,,recht op de mijnen". 

Het t ijdstip waarop de delfstoffen a.an het 
recht worden onderworpen, alsmede de grond
slag en het bedrag van het recht worden, voor 
iedere soort en, zoo noodig, voor iedere wijze 
van ontginning afzonderlijk, bij de wet bepaald. 

Het recht is verschuldigd door den ontginner 
der mijn. 

2. Voor iederen zetel van ontginning worden 
de voor de heffing van het recht benoodigde 
gegevens vanwege den ontginner der mijn 
bijeengebracht in een register, dat door de 
administratie der accijnzen verstrekt wordt. 

Het register is ingericht en wordt bijgehou-
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den en afges!oten volgens de voorschriften 
van Onzen Minister van Financien. De 
plaats waar bet zich moet hevinden, is aan de 
goedkeuring van den inspecteur der accijnzen 
onderworpen en wordt, zoo noodig, door hem 
hepaald. 

De inspecteur en de door hem aangewezen 
amhtenaren zijn hevoegd gedurende. den 
gewonen werktijd inzage van bet register te 
nemen. 

3, Telkens na afloop van een kwartaal van 
het kalenderjaar doet de ontginner der mijn, 
voor iederen zetel van ontginning afzonderlijk, 
aangifte van de hoeveelheidde!fstoffen waarvoor 
in dat kwartaal bet recht verschuldigd is ge
worden. 

De aangifte, inge1·icht volgens de voorschrif
ten van Onzen Minister van Financien, wordt 
binnen eene maand ten kantore van den ont
vanger der accijnzen ingeleverd. Desverlangd 
wor~t een ontvanghewijs afgegeven. 

Wanneer de aangifte niet is gedaan, zendt 
de ontvanger den ontginner der mijn eene 
aa-nmaning om bet verzuim - hinnen een he
paalden termijn te herstellen . · 

4. De ontginner der mijn is desgevraagd 
gehouden den inspecteur of een of meer door 
hem aangewezen ambtenaren inzage te verlee
nen van boeken of andere bescheiden, welke 
dienen kunnen tot staving van de volledigheid 
en juistheid der boekingen die voor het kwartaal 
waarover de aangifte loopt, in het bij artikel 2 
hedoe!de register zijn gedaan. 

5. Zoolang niet sedert het einde van het 
kwartaal waarover de aangifte Joopt, zes 
maanden zijn verstreken, kan de inspecteur 
het bedrag van het over dat kwartaal te 
beta.Jen recht met afwijking van de aangifte 
vaststellen. 

Bij gebreke der aangifte stelt de inspecteur 
het bedrag van het te beta.Jen recht ambtshalve 
vast. 
· De beschikking die de inspecteur krachtens 

het eerste of tweede lid neemt, is met redenen 
omkleed en wordt in afschrift aan den ontginner 
der mijn medegedeeld. 

6. In de volgende gevallen wordt de he
schikking van den inspecteur vermoed juist 
te zijn, zoo niet - buiten het bij artikel 2 
hedoelde register om - is gebleken, dat en 
hoeveel het daarbij vastgestelde hedrag te 
hoog is, te weten : 

a. indien de gedane aangifte niet overeen
stemt met het register ; 

b. indien het register aan een bevoegd amb
tenaar, die de aangifte daarmede wenschte 

te vergelijken, • niet . ter inzage is verstrekt 
c. indien het register, voor zooveel hetreft 

het kwartaal waarover de aangifte Joopt , 
niet volledig en juist is bijgehouden ; 

d. indien niet volledig is voldaan aan de 
verplichting ingevolge artikel 4 ; 

e. indien geen aangifte is gedaan. 
7. Het volgens eene aangifte verschuldigde 

recbt moet worden voldaan binncn veertien 
dagen na de inlevering van de aangifte ; het 
vo!gens eene heschikking · van den inspecteur 
te betalen recht of meerdere recht binnen 
veertien dagen na de dagteekening der hescbik
king. 

Bij' gebreke van hetaling zijn de bepalingen. 
van toepassing die in dat geval gelden voor 
de invordering der accijnzen. 

8. Terugvordering van onverschuldigd he
taald recht heeft plaats bij dagvaarding van 

,den ontvanger voor de rechtbank van het 
arrondissement waarin bet ontvangkantoor 
is gevestigd. 

II. Uitkeeringen aan provincien en gemeenten. 

9. Van het hedrag dat het recht op de 
mijnen· in eene provincie over een jaar zuiver 
heeft opgebracht, wordt aan de p'rovincie tien 
ten honderd uitgekeerd. 

10. Van de geheele zuivere opbrengst van 
het recht op de mijnen over een jaar, wordt 
twintig ten honderd uitgekeerd aan de o-eza
menlijke gemeenten op wier grondgebied bij 
het einde van het jaar ten minste 50 mijnwer
kers van ecne Nederlandsche mijn · woonden. 
Ondcr mijnwerkers worden alle arheiders 
verstaan die, onverschillig in wiens dienst, in 
of op eene in ontginning · of in aanleg zijnde 
mijn werk1,aam zijn. 

Het volgens het eerste lid uit te keeren 
hedrag wordt over de gerechtigdo gemeenten 
verdeeld naar verhouding van bet aantal in 
dat lid hedoe!de personen. 

Van de geheele zuivere opbrengst van het 
reoht op de mijnen over een jaar wordt boven
dien aan de gezaiµenlijke gemeenten, welker 
gewone uitgaven ten gevolge van de ontginning 
of den aanleg eener binnen haar gebied of in 
hare nabijheid gelegen mijn zijn gestegen, 
twintig ten honderd uitgekeerd naar verhou
ding van de produoten, die verkregen worden, • 
wanneer voor ieder dezer gemeenten het 
hedrag barer gewone uitgaven, berekend per 
hoofd der bevolking bij het einde van het jaar, 
wordt vermenigvuldigd met het aantal personen 
als bedoeld bij het eerste lid. 

Door Ons wordt hepaald, welke gemeenten 
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geacht worden te behooren tot die, bedoeld in 
het vorige lid. 

De gewone uitgaven worden genomen volgens 
de bij het einde van het jaar laatstelijk vaatge
stelde rekening van ontvangsten en mtgaven. 

De vastgestelde verhoudingsgetallen worden, 
met de bedragen wa.aruit zij zijn berekend, door 
Onzen Minist er van Financien in de Staatscou
rant bekend gemaakt. Bezwaren daartegen 
kunnen binnen eene maand na de dagteekening 
der Staatscourant bij Ons worden ingebracht. 
Door Ons wordt beslist, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord. 

~ 11. Uitkeeringen volgens de artikelen 9 
en 10 kunnen worden gedaan voordat de zuivere 
opbrengst van het recht op de mijnen bekend 
is. Bedragen die na de vaststelling dier op
brengst blijken te veel te zijn uitgekeerd, 
worden in 's Rijks schatkist teruggestort. 

12. De ontginner eener mijn is gehouden, 
voor zooveel die mijn betreft, telken jare in 
de maand Januari aan den ontvanger der 
accijnzen schriftelijk opgaaf te doen van het 
aantal mijnwerkers bij het einde van het 
afgeloopen jaar, afzonderlijk voor elke der 
gemeenten waar die personen woonden. 

III. Recht op de mijnen voor steenkolen. 

H et recht bedraagt zeven cent voor iedere 
ton van dmzend kilogram. 

V. Recht op de mijnen voor steenzout dat in 
opgel,osten ataat wordt gewonnen. 

15. Steenzout dat door oplossing van zout
lagen en oppomping van het zouthoudend 
water wordt gewonnen, is aan het recht op 
de mijnen onderworpen zoodra het aan de 
oppervlakte wordt gebracht. 

Het recht wordt berekend naai· de hoeveel
heid chloomatrium die in het opgepompte 
water is vervat. Buiten aanmerking blijft het 

chloomatrium aanwezig in het water dat met 
inachtneming van de bepalingen der accijns
wetgeving, als niet geschikt voor raffinage, 
wordt vemietigd. 

Het recht bedraagt vijf cent voor iedere ton 
vah dmzend kilogram. 

16. Ten aanzien van de bij het vorige 
artikel bedoelde zoutwinning zijn de artikelen 
2 en 4 niet van toepassing. · 

VI. Slotbepalingen. 

17. Aan de bij artikel 1 der wet van 22 De
cember 1919 (Staatsblad n°. 829) aa-ngewezen 
middelen ter goedmaking van de mtgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1920, wordt na nummer 27a inge-

13. Steenkolen zijn aan het recht op de mijnen voegd : 
onderworpen zoodra zij worden verzonden of ,,27b. Het recht, dat te beginnen met 
afgeleverd of zoodra zij worden bestemd tot 1 April 1920 wordt geheven van de delfstoffen, 
eigen verbruik, hieronder begrepen het verbruik die door mijnontginning worden gewonnen." 
ter bereiding van een nieuw product, zooals In artikel 3 dier wet wordt in plaats van 
briketten of cokes. vijf ten honderd, gelezen : een en een vierde 

Steenkolen die, met goedkeuring van Onzen I ten honderd. 
Minister van Financien, verzonden worden 18. Voor het jaar 1920 worden de volgens 
om op eene andere plaats vanwege den ontgin- de artikelen 9 en 10 dezer wet aan provinciiin 
ner der mijn t e worden gezmverd, zijn eerst en gemeenten uit te keeren bedragen met een 
aan het recht onderworpen zoodra zij van derde verhoogd . 
deze plaats worden verzonden of afgeleverd 19. Behalve voor de reeds verschuldigde 
of zoodra zij aldaar tot eigen verbrmk worden rechten vervallen : 
bestemd. de artikelen 33 tot en met 39 der wet van 

Kolenslik wordt geacht voor een bij alge- 21 April 1810 (Billetin des Lois n°. 285) ; 
meenen maatregel van bestuur te bepalen het Keizerlijk decreet van 6 Mei 1811 (Bulletin 
gedeelte uit steenkool te bestaan. des Loia n°. 369). 

Het recht bedraagt vijf en twintig cent voor 20. Deze wet treedt in werking met ingang 
iedere ton van duizend kilogram. van den 1 April 1920. 

IV. Recht op de mijnen voor bruinkolen. 

14. Bruinkolen zijn aan het recht op de 
mijnen onderworpen, zoodra zij worden ver
zonden of afgeleverd of zoodra zij worden 
bestemd tot eigen verbrmk, hieronder begrepen 
het verbruik ter bereiding van een nieuw pro
duct, zooals briketten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, d!Jn 26sten Maart 

1920. 

De 
De 

WILHELMINA. 
Minister van Financien, DE VRIES. 

Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. R UYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 29 Maart 1920.) 
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26 Maart 1920. WET tot verhooging van het 
eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. S. 158. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer van 

het hoofdstuk verhoogd met £ 200. 

26 Maart 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. l:i9 , 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver-
hoogd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
l ste afd. met £ 1200 ; het totaal van de Ilde 
aid. met £ 479,16; het totaal der IIlde afd. 
met f 30,250; en het eindcijfer met f 31,929.16 
ver o g . 

26 Maart 1920. WET tot aan rnlling der Wet op 
de Dividend- en Tantiemebelasting 1917. 
s. 160. 

Bijl. Hand. 2° K a1ner 1919/1920, no. 240, 
1-5 . 

Hand. id. 1919/1920, bladz. 1457. 
Hand. 1° Kamer 1919/1920, bladz. 600, 612. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in over"'.eging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Wet op de Dividend
en Tantiemebelasting aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1., Na a-rtikel 9 der Wet op de Dividend

en Tantiemebelasting l 917 wordt ingevoegd 
een artikel 9bis, luidende : 

Van de salarissen en winstaandeelen die 
buiten het Rijk in dienst der vennootschap, 
vereeniging of maatschappij zijnde personen 
als zoodanig genieten, wordt geen belasting 
geheven. 

2. Deze wet wordt geacht met ingang van 
1 Mei 1918 in werking te zijn getreden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 15 April 1920.) 

26 Maart 1920. WET t ot nadere regeling 
van de vrijstelling van invoerrecht voor 
gedistilleerd, v,aarvoor vrijdom van den 
accijns wordt genoten. S. 161. 

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

dat het noodzakelijk is de vrijstelling van 
invoerrecht voor gedistilleerd, waarvoor vrijdom 
van .den accijns wm:dt genoten, nader te regelen; 

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

Art . 1. Gedistilleerd, waarvoor ten behoe ve 
van de bereiding van azijn vrijdom van den 
accijns wordt genoten, is made vrijgesteld van 
invoerrecht. 

2. De wet van 12 Januari 1918 (Staatsblad 
n°. 13), houdende tijdelijke vrijstelling van 
invoerrecht voor gedistilleerd waarvoor vrijdom 
van den accijns wordt genoten, is ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gr-avenhage, den 26sten Maart 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inancien, DE VRIES, 
( Uitgeg. 21 Ap1il 1920.) 

26 Maart 1920. WET tot vaststelling van de 
begrooting van uitgaven van het Fonds 
voor de uitvoering van de Tiendwet 
1907 (S taatsblad no. 222), voor het dienst
jaar 1920. S. 162. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 947,500. 

30 Maart 1920. B E.SLUIT tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot af
_wending van d e pest en de Aziatische 
cholera en to t wering harer uitbreiding 
en ge , olgen. S. 163. 

WIJ WILHELMINA, EN'7 . 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (St,aatsblad no. 80), !aatstelijk 
gewij;igd bij de wet van 9 Juli Hl l 5 (St,aatsblad 
no. 314), tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige be
smettelijke ziekten en tot wering harer mt
breicling en gevolgen noodzakelijk is wegens 
het voorkomen van pest en Aziatische cholera 
op enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, van 2 F ebruari 1920, n°. 1086, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Maa.rt 1920, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid van 26 Maart 1920, n°. 4549, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Verboden · zijn, tenzij met vergun

ning van Onzen Minister van Arbeid en met 
inachtneming van de door dezen t er voor
koming van :verbreiding der besmetting te 
geven voorschriften : 

1 °. onderzoek van personen en goederen 
op de aanwezig4eid van pestsmetstoffen door 
middel van proefneming op clieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op 
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lijken-van personen, overleden aan de pest of I uitvoering v:an dit besluit, hetwelk in het 
verdacht van aan de pest lijdende te zijn ge• Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
weest ; afschrift zal worden gewnden aan· de Alge-

30. het verrichten van lijkopeningen op meene Rekenkamer. 
lijken van dieren, gestorven aan de pest of • 's-Gravenhage, den -30sten l\1aart ·1920. 
verdacht van aan de pest lijdende te zijn ge- WILHELML.""fA. 
weest,. De Minister van Financien, DE VRIES. 

2. Verboden is, tenzij met inachtneming ( Uitgeg. 16 April Hl20.) 
van de door Onzen llfinister van Arbeid ter 
voorkoming van verbreiding der besmetting 
te geven voorschriften, het vervoer van stoffen, 
die pest-of cholorasmetstoffen bevatten of ver
dacht 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 Staatsb1ad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet St.aatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Maart 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 19 April 1920.) 

30 Maart 1920. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen ·omtrent de beeindiging en 
teruggaaf van toelagen, genoten door 
hen, die worden opgeleid vo9r de betrek
king van surnumerair der registratie en 
domeinen. S. 164. 

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

Financien, van den 26sten Maart 1920, n°. 84, 
afdeeling Sucessie en Personeel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van den 12den April 1919 

(Staatsblad n°. 175), als volgt te wijzigen : 
V66r het laatste lid van artikel 4 wordt 

ingevoegd: 
De toelage eindigt mede op den dag, waarop 

eene benoeming tot commies ter directie der 
registratie en domeinen of tot eene betrekking, 
als bedoeld in artikel 17, vierde lid, van het 
Organisat~ebesluit Registratie 1918 ingaat. 

Het genoten bedrag behoeft in dit geval 
slechts te worden teruggegeven, wanneer de 
adspirant, om welke reden ook, alleen uitge
zonderd het geval van wel bewezen ziels- of 
lichaamsgebreken, buiten eigen toedoen . ont
staan binnen acht jaren na zijne benoeming 
tot een dier betrekkingen, den Staatsdienst 
verlaat. 

Dit besluit treedt in werking 1 Mei 1920. 
Onze Minister voomoemd is belast met de 

31 Maart 1920. MISSIVE van den Minister van 
Justitie betreffende art. 9, lid 1 Reglement 
woonwagens en woonschepen. 

Bij een vanwege mijn Departement gehouden 
onderzoek is gebleken, dat het kenmerken van 
woonwagens en woonschepen ten bewijze van 
plaats gevonden schouw in tal van gevallen 
niet is gesch.ied overeenkomstig de in artikel 9, 
li l 1 van het Reglement op Woonwagens en 
Woonschepen neergelegde regelen. 

Immers krachtens dit artikel moeten let.ters 
en cijfers van het kenmerk der schouw duidelijk 
leesbaar aan de achterzijde in bet lichaam van 
den woonwagen of het woonschip worden in
gesneden of aangebracht. 

llfitsdien is het uitgesloten het kenmerk der 
schouw op wagen of schip te schilderen, te 
stempelen, te schrijven of door middel van een 
bord te bevestigen. 

Zooals ik bereids in mijn tot de burgemeesters 
gerichte circulaire d.d. 6 ,October 1919, 38 Af. 
deeling D, nb. 700 heb uiteengezet is voor de 
goede uitvoering der Wet op Woonwagens en 
Woonschepen het op de juiste wijze aanbrengen 
van het kenmerk der schouw van bijzonder 
gewicht. 

Het komt mij gewenscht , oor, dat het 
kenmerk der reeds geschouwde woonwagens 
en woonschepen zooveel noodig dienovereen• 
komstig worde gewijzigd. (W. v. d. B. A.) 

1 April 1920. BESOtllKKING van den Hoogen 
Raad . . 

De verzoeker ( wiens ui tlevering is ge• 
vraagd Red.) was, als binnen het Rijk uit 
een niet gehuwde vrouw geboren, ontwijfeJ. 
baar, volgens art. ld Wet Nederlander• 
sch.ap, Nederlander voordat hij door zijn 
vader en zijn moeder bij hun h~welijk 
werd erkend. 

Art. 7 dier wet noemt onder de gevallen, 
wa.arin het Nederlanderschap wordt ver
loren, niet dat van erkenning door niet
Nederlandsche ouders . 

Wel noemt art. 2b(inhetRijktevondeling 
gelegd of verlaten kind, Red.) een geval, 
waarin het Nederlanderschap slechts wordt 
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a.angenomen, zoolang niet van afstamming 
blijkt , welke het zou uitsluiten, maar die 
bepaling mag niet- ·analogisch word.en t oe
gepast t egenover die van art. le (volgens 
Cone!. 0 . M. ld Red.), welke het rekening 
houden met de afstamming uitsluit en 
aan verandering van den burgerlijken staat 
geen invloed t oekent. 

(Wet Neded anderschap enz. art. l, Uitleverings
wet a.rt. 16). 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Ra.den : Mrs. C. 0. Segers, H. M. A. SaveL 
berg , Jhr. R. Feith en Dr. L. E. Visser. 

Verzoekschrift. 
Aan 

den H oogen Raad der N ederlanden. 

Geeft eerbiedig t e kennen : 
Wilhelm Schneider, wonende te Delfsha.ven, 

gemeente Rotterdam, t e dezcr zake woonplaats 
kiezende te ' s-J}ravenha.ge a.an de Kneuterdijk 
n °. 5, ten kan t ore van den ondergeteekende , ad vo
caat bij Uwen Raad (Mr. A. Nicol Speyer R ed.); 

dat verzoekers uit levering door de Belgische 
regeering a.an de Nederlandsche regeering is 
gevraagd, t er zake van moord of medeplichtig
heid a.an moord ; 

dat hij, afgezien van het feit, dat hij uit
drukkelijk ontkent schuldig te zijn a.an boven
genoemde misdrijven, a.ls waarvan de Bel
gische regeering hem verdenkt , meent dat de 
Nederland che regeering op het verzoek van 
de elgische regeering een weigerend antwoord 
zal moeten geven, en da.t wel op de volgende 
gronden; 

dat hij blijkens hierbij overlegd uittreksel 
uit de geboorteregist ers der gemeente Rotter 
dam, aldaar den zesden Juni 1897 uit de onge
huwde moeder Elizabetha Weri geboren is ; 

dat verzoeker later, blijkens aanteekening 
op den kant der geboorteacte, door Nicola.as 
Schneider en Elizabetha Weri bij de voltrek 
king van hun huwelijk op 13 December 1899 
erkend is ; 

dat genoemde Nicola.as Schneider den 22 
Februa.ri 1849 t e Speicher in Pruissen ge
boren is; 

da.t verzoeker meent, daar hij bij zijne ge
boorte noch door den va.der, noch door de 
moeder is erkend, t erwijl hij zooa.ls boven ver 
meld, uit eene ongehuwde moeder is geboren 
in het Rijk, op grond van art. 1 sub d der wet 
op het Nederla.nderschap en het ingezetenscha.p 
van den 12 December 1892 Stbl. 268 den sta.at 
van Nederlander te bezitten ; 

dat zonder eenigen twijfel aldus verzoelr-er 
vanaf zijne geboorte, op 6 Juni 1897 tot a.an 
den 13 December 1899, de da.g der erkenning 
bovengenoemd, den staa.t van Nederlander had; 

da.t daarin door meergemelde erkenning geen 
verandering is gebracht, daar toch artikel 7 
der wet van 12 December 1892 Stbl. n°. 268, 
onder de daarin opgesomde gronden, wa.arop 
het Nedcrlanderschap verlorcn word t, niet de · 
erkenning noemt; 

dat verzoeker bij zijne compl!,ritie op 13 
Ma.a.rt 1920 voor de Arr.-Rechtbank t e Rotter
dam, op · een desbetreffende v raag van den 
]j:.A. Heer President ook heeft verklaard 
Nederlander te zijn ; 

dat verzoeker meent dat hij Nederlander 
is - en de wet van 6 April 1875 Stbl. n° . 66, 
op <lien grond niet op hem van toepassing is : 

Weshalve Uwen Raad eerbiedig verzoekt 
op de gronden bovenvermeld, te beslissen dat 
verzoeker is Nedorlander en bijgevolg de wet 
van 6 April 1875 Stbl. n °. 66 op hem niet van 
t oepassing kan worden verklaard. 

De P rocureur- Generaal; 

0 , dat de verzoeker, a.l s binnen het Rijk 
geboren uit eene niet gehuwde v rouw, blijkens 
art . ld der Wet van 12 December 1892, Stbl. 
268, op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, ontwijfelbaar Nederlander was voordat 
hij door zijnen vader en zijne moeder bij hun 
huwelijk werd erkend ; dat art. 4 der genoemde 
wet onder de gevallen waarin het Nederlander
schap verloren wordt niet noemt dat van er
kenning door niet Nederlandsche ouders ; dat 
wel art. 2b dier wet een geval noemt. waarin 
het ederlanderschap slechts · wordt aan ge
nomen zoolang niet van afst amming blijkt, 
welke het zou uitsluiten, maar de bepaling van 
dit a rtikel niet analogisch mag worden toege
past tegenover die van art. ld, welke het houden . 
van rekening met de afstamming uitsluit en 
a.an verandering van den Burgerlijken st aa.t 
geenen invloed toekent, dat de verzoeker 
tereoht beweert alsnog Nederlander t e zijn ; 

Conoludeert, dat de Hooge Raad zal beslis_sen 
dat de verzoeker is Nederlander en gelasten 
dat hij onmiddellijk in v rijheid zal worden 
gesteld, ten ware hij uit anderen in hechtenis 
behoort te blijven . 

De Hooge Ra.ad, enz. ; 

0., da.t de verzoeker, a.l s binnen het Rijk 
geboren uit eene niet gehuwde v rouw, blijken s 
art. ld der wet van 12 December 1892 (S. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten.-
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Schap, ontwijfelbaar Nederlander was, voor
dat hij door zijnen vader en zijne moeder bij 
hun huwelijk werd erkend ; 

dat artikel 7 der genoemde. wet onder de 
gevallen waarin het Nederlanderschap verloren 
wordt, niet noemt dat van erkenning door 
niet-Nederlandsche ouders ; 

dat wel art. 2b dier wet een geval noemt, 
· waarin het Nederlanderschap slechts wordt 
aangenomen, zoolang niet van afstamming 
blijkt, welke het zou uitsluiten, maar de be
paling van dat artikel niet analogisch mag 
wordcn toogepa~t t egenover die van artikel 
le, welke het rekening houden met de afstam
ming uitsluit en aan verandering van den 
Burgerlijken staat geenen invloed toekent; 

dat de verzoeker alzoo · t erecht beweert 
Nederlandcr te zijn ; 

Gezien artikel 16 en de volgende der wet 
van 6 April 1875 (S. 66); 

Beveelt, dat de ven,oeker onmiddellijk in 
vrijheid zal worden gesteld, ten ware hij nit 
anderen hoofcle in hechtenis behoort te blij ven, 
met de wettelijke gevolgen van dit hevel. 

(N. J.) 

3 April 1920. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingesteld door: 1°. L. G. 
Th. Geraets en 4 anderen, vormende het 
onclerwijzend personeel aan de openbare 
lagere school t e Schinveld; 2°. A. H. 
Garris, hoofd der school te Schinveld, 
tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg, van 17 October 1918, 
4de afdeeling , La. 7268/6 G, tot goedkeu
ring van de door den Raad der gemeente 
Schinveld op 25 September 1918 vastgestel
de verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwij zend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 16n. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

1°. L. C. Th. Geraets en 4 anderen, vormende 
het onderwijzend personeel aan de openbare 
lagere school te Schinveld; 2°. A. H. Gorris , 
hoofd der school te Schinvekl , tegen het besluit 
van· Gedeputeerde Staten van Limburg, van 
17 October 1918, 4de afdeeling , La. 7268/6 
G, tot goedkeuring van de door den Raad der 
gemeente Schinveld op 25 September 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 338; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
31 Maart 19-20, n°. 3295, afdeeling Lager 
Onderw.ij s Algemeen ; 

0 . , dat de Raad der gemeente Schinveld 
bij besluit van 25 September 1918 heeft vast
gesteld eene verordening, regelende de jaar
wedden van het hoofd en het verder onder
wijzend personeel der open bare lagere school in 
die gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten van L imburg bij 
besluit van 17 October 1918, 4de afdeeling, 
La. 7268/6 G, daaraan goedkeuring hebben 
verleend ; 

dat artikel 12 dier verordening bepaalt, dat 
zij 1 J anuari 1919 in ~erking t reed t ; 

0., dat wegens de in-werking-treding op 
1 J anuari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het lager onderwijs , krachtens 
welke de jaarwedden der onderwijzers niet 
meer bij eene gemeentelijke verordening, 
maar bij de wet worden geregaJ.d, bovenver
melde verordening, die eveneens op dien datum 
in werking treedt, niet als rechtsgeldig kan 
worden beschouwd ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hunne beroepen. 
Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

's-Gravenhage, den 3den April 1920. 

No. 3295. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Th. D E VISSER. 

( Uitgeg. 22 April 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 31 Maart 

Beroepen in zake 
onderwij zersjaarwedden -
regeling te Schin veld. 

1920. 

Aan de Koningin. 
B.ij Kabinet sbeschikking van 12 November 

1919, n°. 70, werd van wege Uwe Majesteit 
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<>m consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het ad vies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, :,.o. 338, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende de beroepen, waarvan, krachtens macl:iti
ging ,van Uwe Majesteit, van 19 Maart 1919, 
n°. 74, de overweging door mij bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt a:is volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op de beroepen , ingesteld 
door: 1°. L. C. Th. Geraets en 4 anderen, 
vormende het onderwijzend p~rsoneel aan 
de openbare lagere school te Schinveld; 2°. 
A. H. Gorris, hoofd der school te Schinveld, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg, van l 7 October 1918, 4de afdee-
1ing, La. 7268/6 G, tot ·goedkeuring van de 
door den Raad ,der gemeente Schinveld op 
25 September 1918 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het onderwij zend 
personeel bij het openbaarlageronderwijsaldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
29 October 1919, no. 338; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
op ,1 Januari 1919 van de gewij_zigd_e wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs, die de 
salarissen der onderwij zers op nieuwen grond-

• slf!g regelt, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers 
niet meer in aanmerking komt en derhalve 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
die goedkeuring betreffende geen beroep op 
Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o.a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanz~en ontbreekt; 

0. wijders dat art. XI der wijzigingswet 
voorschrijft dait, indien eene gemeente de 
jaarwedden waarop de onderwijzers aan open
bare lagere scholen krachtens deze wet aan
spraak hebben, lager zijn dan het gezamenlijk 
bedrag der inkomsten per jaar ; 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 ]'ebruari 1918 
(Staatsblad n°. 147); 

1920. 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d.i. de plaatselijke verordening) 
m'its de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad ; 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
B:.irgemeester en Weth'ouders de jaarweddc 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; • · 

dat daarinede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salaris~geling redelijkerwijze moet voldoen 
zich niet verdraagt ; 

(}ezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellanten niet-ontvankelijk te verk:laren 

in hunne beroepen. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeelipg 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met de conclusie van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
om de appellanten niet-ontvankelijk te ver
k:laren in hunne beroer,en, kan ik mij vereenigen, 
echter niet met de overwegingen, die de Afdee
ling daar~an laat voorafgaan. 

De Raad der gemeente Schinveld heeft bij 
besluit van 25 September 1918 vastgesteld 
eene verordening, rege_lende de jaarwedden 
van het hoofd en het verder onderwijzend 
personeel der openbaie lagere school in die 
gemeente, welk besluit is goedgekeurd bij be
sluit van Gedeputeerde Staten van .uimburg, 
van 17 October 1918, 4de afdeeling, La. 7268/6G. 

Gelijk ik in mijn rapport van 4 Februari 
1920, n°. 10322, afdeeling Lager Onderwij s 
Algemeen, hetwelk ·heeft gelf'.id tot Uwer 
Majesteits besluit van 6 Februari 1920 (Staats
blad n°. 58), aanvoerde, moet de bevoegdheid 
van Uwe Majesteit, om in geval van hooger 
beroep tegen een in 1918 genomen beslui~ van 
Gedeputeerde Staten, betreffende de goedkeu
i;ing van eene, eveneei'is in 1918 vastgestelde, 
verordening regelende de onderwijzersjaarwed-

22 
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den, ook na 1 Januari 1919 eene beslissing to 
nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is , of 
de appellanten in hunne beroepen niet-ontvan
kelijk zij~, naar mijn oordeel, a.ls volkomen 
rechtsgeldig worden beschouwd. 

In artikel 12 dier verordening is echter be
paald, dat zij 1 Januari 1919 in werking treedt. 

Vermits evenwel te rekenen van dien datum, 
blijkens het' bepa.alde in artikel X, eerste lid·, 
de wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) 
in werking is getreden, krachtens welke 
de ja.arwedden d er onderwijzers niet m eer bij 

eene gemeentelijke verordening, maar bij de 
wet worden geregeld, kan de boven'Vermelde 
verordening van den Raad der gemeente Schin
veld niet a.ls rechtsgeldig worden beschouwd, 
zoodat op dien grond m. i. de appellanten in 
hunne beroepen niet-ontvankelijk moeten wor
den verklaard. 

Een daartoe strekkend ontwerp-besluit, 
veroorloof ik mij Uwer Majesteit hierbij eer
biedig ter bekrachtiging a.an te bieden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en 1V eten8chappen, 

J. TH. DE VISSER. 

3 April 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
1op het beroep, ingesteld door H. Meester, 
hoofd eener openbare lagere school te 
Meppel, tegen het beslu.it van Gedepu
teerde Staten van Drenthe, van 12 Maart 
1919, n°. 84, tot goedkeuring van het 
beslu.it van den Raad der gemeente Meppel, 
van 23 December 1918, n°. 245, tot vast
stelling van eene verordening tot regeling 
van de wedden van het onderwijzend 
personeel bij het openba.ar lager onderwijs 
in die gemeente. S. 166. 

Dit be$luit is van dezel/de atrekkin(J als dat 
van 3 April 1920, S. 165. 

3 Apri l 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door J. van 
Melick, hoofd der school te Vaals, tegen 
het beslu.it van Gedeputeerde Staten van 
Limburg, van 15 November 1918, 4de 
afd., La. 8281/5 Q, tot goedkeuring van 
·de door den Ra.ad der gemeente Vaals 
op 4 November 1918 vastgestelde verorde
ning tot regeling der ja.arwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 167. 

Dit be$luit is van dezel/de strekking als dat 
oon 3 Ap?il 1920, . 165. 

3 April 1920. BESLUIT, houdende vast tellin~ 
van den dag, waarop de wet van 25 Juli 
1919 (Staatsbl.ad no. 513) in werking treedt. 
$ . 168. 

Wu WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financien van 30 Maart 1920, n°. 152, Ac_ 
cijnzen; 

Gezien artikel 32 der wet van 25 Juli 1919-
(Staatsbl.ad n°. 513) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Met uitzondering van de artikelen 18 en 19, 

welke drie maanden later in werking treden , 
treedt de wet; van 25 Juli 1919 (Staatsbl.ad 
n°. 513) tot heffing eener belasting op speel
kaarten in werking met ingang van den 
1 Mei 1920. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beslu.it, dat in het Staats
bi.ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiln, DE VRIES. 
( Uitgeg. 16 April 1920.) 

6 April 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
regelen ten aanzien van het a.Heggen van 
een eed of belofte door de am btenaren en 
beambten, werkzaam aan een Raad van 
Arbeid. S. 169. 

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

Arbeid van 18 Februari 1920, n°. 881, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 409 der Invaliditeitswet 
en 98 der Radenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Ma.art 1920, n°. 30); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voomoemd van l April 1920, n°. 2708, 
afdeeling Arbeidersveizekering ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is met 
het oog op de opsporingsbevoegdheid van de 
ambtenaren en beambten, werkzaam a.an een 
Raad van Arbeid, regelen ten aanzien ·van het 
a.Heggen van een eed of belofte door voor
noemde ambtenaren en beambten te stellen 
en de wijze dier a.Begging voor te schrijven; 

Hebben goedgevonden en versta.an : · 
te bepalen a.ls volgt : 
Art. 1. Alvorens hunne betrekking te aan

vaarden, leggen de ambtenaren en de beamb
ten, werkza&m a.an den Raad van Arbeid in 
handen van den Voorzitter van den Raad van 
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.A11beid den eetl-«'if cie belofte af, dat zij de ver
plichtingen veroonde:n aan hunne betrekking, 
,na&r behooren en ,getrouw zullen vervullen. 

'.2. De ambtenaren en de beambten, werk
,zarun aan den ,Raad van Arbeid, die v66r den 
dag, waarop dit 1beaJ.uit in werking treedt, 

:hunne betrekkiog hebben aanvaard, leggen den 
-eed,of de belofte, ,bedoeld bij het vorig artikel, 
.alsnQg binnen een ,maa.cd na dien dag af. 

3 . Dit besluit ·treedt iin werking met ingang 
-van,13.en tweeden' dag na dien der dagteekening 
,van lhet Staa/,8blad, -waaliin het is geplaatst. 

1(i)me Minister van Arl>eid is belast met de 
1Uitvoering van dit beslnit, hetwelk in het 
,Btaatslilad zal -wmden ge-plaatst en waarvan 
:af.schri~t zal worden -gezonden aan den Raad 
,yan State. 

's-Grw:venhage., den 6den April 1920. 
WILHELMINA. 

!De ,lfi'l'llister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,g. 16 April 1920). 

6 A pr,il 1'920.. BESLW!r tot vaststelling van 
lbepallingen betretfonde het gelijktijdig 
g-e.not v;an pensioe,n en militailr traktement 
of soldij ooor bij het Nederlandsch-Indische 
leger in ili.enst getreden gepensionneerde 
militairen van de West-Jndisobe landmacbt. 
s. ,170. 

WIJ WILH.EL}UINA, ENZ. 

Op de voo:rdracht van Onzen Minister van 
Koloniiin, van 1-0 ;Maart 1920, Sste afdeeling, 
n°. 25; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1920, n°. 29); 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniiin, van 31 Maart 1920, Sste afdeeling, 
:n°. 74; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde bij 

artikel 30, la, van het pertsioenreglement in 
lndi8ch Staatsblad 1905, n°. 299, zooals dit bij 
Ons besluit van 22 November 1911, n°. 52 
(Nederlandach Staatsblad n°. 347), met eenige 
verandering toepasselijk is verklaard op de 
militairen van de landmacht in West-lndiii, 
blijven de 9p grond van artikel 1, 10., van 
bedoeld reglement gepensionneerde militairen 
van genoemde landmacht, die een verbintenis 
aangaan bij het Nederlandsch-Indische leger, 
in het genot van het hun toegekende pensioen. 

2. De in artikel 1 bedoelde gepension
neerde militairen, die v66r het in werking 
treden van dit besluit, bij het Nederla11dsch
Indische leger zijn in dienst getreden en wier 
pensioen dientengevolge is vervallen, worden 

met ingang van den datum van inwerking
treden, in het genot van hun pensioen hersteld. 
Indien dit in den vorm van toelage door hunne 
vrouw of kinderen werd genoten, houdt het 
genot van die toelage op met den datum van 
herstel. Eventueel genoten toelagen worden 
in mindering gebracht van bet uit te betalen 
pensioens bedrag. 

De in het eerste lid opgenomen bepaling 
geldt ook ten aanzien van de gepensionneerde 
militairen, die in dienst zijn getreden na den 
datum van in werking treden doch v66r de 
bekendwording in West-lndie van dit besluit. 

3. Dit bes!uit werkt terug tot 15 Maart 
1919. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan a.fschrift 
zal worden gezonden aan Onzen Minister van 
Financien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 23 April 1920.) 

6 April 1920. BESLUIT tot aanwijzing, 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet, van de stichting ,,Leidsch 
Universiteitsfonds", gevestigd te Leiden, 
als bevoegd om bij de faculteit der genees
kunde aan de Rijks-Universiteit te Leiden 
een bij zonderen leerstoel te vestigen. 
s. 171. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen M;nister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Februari 1920, n°. 425/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170, 171 en 172 der 
hoogeronderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
16 Maart 1920, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mi.ruster van 31 Maart 1920, n°. 
1036, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de stichting ,,Leidsch Universiteitsfonds", 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als bevoegd, 
om bij de faculteit der geneeskunde aan de 
Rijks-Universiteit te Leiden, een bijzonderen 
leerstoel te vestigen, opdat door den daarvoor 
te benoemen hoogleeraar onderwijs worde 
gegeven in de tropische geneeskunde. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 

I 22* 
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geplaatst en waar van afschrift zal worden 
gezonden a.an den Raad van State. 

's-Gra,enhage, den 6den April 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van OnderwijB, 
K unBten en W e,1nBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 22 April 1920.) 

6 Apr."l 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verhuring van een woning voor f 7.50 per 

week en een betaling in eens van f 100 
voor een bij dat huurcontract tevc;'l.S 

bedongen o,·ername van eenige goederen, 
welke slechts een waarde van f 44 hadden, 
zulks terwijl de huurprijs op 1 J anua.ri 
1916 f 7.50 per week bedroeg. Feitelijke 
vaststelling in het vonnis, dat bedoelde 
goederen slechts ten deele a.ls tegenwa.a.rde 
voor het bedongen bedrag van f . 100 
konden strekken. Kenlijk heeft de Recht
bank aangenomen, dat in werkelijkheid de 
rest van de f 100 als vergoeding voor bet 
gebruik der won.ing bedongen was. 

(Huurcommissiewet art . 1.) 

Voorzitter: Mr. A. J . L . Nijpels. 

Raden : }Irs . A. Fentener ,an V1issingcn, H. 
Hes ·c, J. Koster. en B. Ort . 

,, Verkeerde toepe: sirrg =m ~Dt .. r, enste- frd 
juncto a.rt. 9 deirWet van 26i l\&art F9,I1i,.1IDuur
commissiewet, doocdat de Ifuehtba.nk ten. 00-

rechte bet bij, haar von.nis Rls, bewezeni ver'
kla.arde qua1ificeert als : eene' hoogem· ver
goeding voor het: ge-bru.i.k ,an, een.e 1111oning 
bedingen, terwijJ die- hoogere oonrprijs niet was
goedgekeurd of vaistrgesterd door de· Eh:nu:com.
missie''; 

0., da.t bij het i>estre-den vwnis der Becht
bank ten laste van den 1'e<J.lll!ira.nt als w.ettig 
en o vertuigen.d bewezen is a.mngenomfflll, dat 
hij te Amsterdam in de maa.nd O1'.ltobe-r· 19•18 
de hem in eigendom toebelu>orende w:oning, 
gelegen in peroeel n°. 78 huis aa.n de Gerard 
Doustraa.t te Amsterdam, na.et ingang, van 
acht dagen na het afsluiten va11 het contra.et• 
heeft verhuurd voor een huurprij,s va.n.f 7.50,per 
week en eene beta.ling in eeru. van f 100, voor 
een bij dat huurooo.tra.ct tevens bedong!m o.-er
name van een.ige goederen, welke slechts eene 
waarde van f 44 hadden, zulks terwij,l de huur
prijs voor die wolling, geldende op l Januari 
1916, f 7.50 per week bed:roeg en di& hoo,,crere 
,e.rgoeding niet was goedgekeurd of vastge
steld door de in die gemeente v&stgestelde 
Huurcommissie ; 

dat dit fei is gequalificeerd en deswege 
straf is opgelegd, gelijk hierboven is venneld ; 

0. ten aanzien van het middel : 
J. H. W. Sch., cnz., requirant van cassatie dat h.ieraan bl\jkens de toelichting de grief 

tegen een ,ounis ,· an de Arr.-Rechtb. te Am- ten grondslag ligt, dat het vereischte van ar
sterdam van 5 December 1919, waa.rbij, met tikel 1, eerste lid, der Huurcommissiewet 
vernietiging van een vonnis van den Kan ton• dat de hoogere vergoeding, als daar omschreven, 
rechter te Amsterdam van 2 April 1919, de bedongen zij voor het gebntik eener wooing 
requira.nt werd schuldig verklaard aan het ,;in t en deze zou ontbreken, daar de geldsom van 
eene gemeente, waarvoor eene huurcommissie £ 100 die bo ven den a.an de voet voldoenden 
ingesteld is, als verhuurder eene hoogere ver- huurprij s aan requirant verschuldigd was, door 
gocding onder welken naam of in welken vorm hem was bedongen, niet voor het gebru.ik der 
ook, bedingen voor het gebruik van eene wo- woning, ma.ar voor de overname van eenige 
ning, dan de huurprijs, voor de wooing geldende goederen, zoodat ter zake eene andere t egen 
op 1 Januari 1916, terwijl die hoogere huur.

1 

waarde da.n het gebruik der woning aanwezig 
prijs niet is goedgekeurd of vastgesteld door was ; , 
de Huurco=issie", en met toepassing van de I dat echter in het bestreden vonnis feitelijk is 
artt. 1 en 9 van de Huurcommissiewet en art. vastgesteld, dat bedoelde goederen eene waarde 
23 Sr., werd veroordeeld tot betaling van eene hadden -van niet meer dan f 44 en zij dus slecht 
geldboete van honderd vijftig gulden en eene ten deele als tegenwaarde voor het bedongen 
vervangende hechtenis van zestig dagen (ge- beclrag van f 100 konden strekken ; terwijl 
pleit door :tl'lr. A. Zeldenrust te Amsterdam). voorts de Rechtba.nk kennelijk heeft aa.nge

De Hoogc Raad, enz . ; 
nomen en uit de gebezigde bewijsmiddelen kon 
afleiden - dat, welke ook de uiterlijke vorm 

Gehoord het verslag van den Raadsheer van bet beding mocht zijn, in werkelijkheid 
Kosters, ter vervanging van den Raadsheer I de rest der som van f 100 als vergoeding voor 
Jhr. van Meeuwen ; het gebruik der wooing bedongen was; 

Gelet op het middel van cassatie, namens dat de rnrm van het beding ter zake nog 
den requ.irarit voorgesteld bij pleidooi, lu.idende : te minder afdoet, nu de wet bet bedingen der 
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bedoelde ,,ergoeding ~onder welken naam of I De stempel model II is gelijk aan den stempel 
in wellreu vorm ooli" ,erbie<lt ; model I , met clit onderscbeid dat de rand 

dat derhalveaan bet voormeld vereischte van gegolfd is en in de plaats van het getal 50, 
artikel 1, eerate lid, der wet voldaan is, zoodat, I het getal 25 vermeldt. 
waar ook o verigens de bestanodeelen ,an 1 3. De stempeling geschiedt met inkt, 
het straibaar feit in dit voorschrift in ver- waarvan de kleur en de samenstelling wordt 
band met artikel 9 der wet vervat, aanwezig I bepaald door 0nzen Minister van Financien_ 
zijn, deze bepalingen tereeht door de Rechtbank 

I 

Voormelde Minister bepaalt aan welke der 
op het bewezen verkla.arde feit zijn to3gepa, t; 

1 
in artikel 5 h.ie1na genoem<le kantm·en de 

clat mitsdien het midclel niet gegrond is. 1 stempeling machinaal geschiedt en aan welke 
Verwerpt het beroep. zij geschiedt met een handstempel. 

De in het eerste lid van artikel 3 der wet 
bedoelcle stempelafdruk wo1·dt aangebracht 
op de beelclzijde van de hartenaaskaart van 

S April 1920. BESLUIT, houdende bepalingen ieder spel. 

[Gewezen overeenko1nstig de concl. Adv. -Gen. 
Mr. Ledeboer. J (N. J ,) 

ter uitvoering van de artikelen 1, 3 en 5 In spellen waarin cleze kaart niet voorkomt,. 
der Speelkaartenwet (Staatsblad 1919, wordt die afdruk aangobracht op de beeldzijde 

_ n°. 513). S- 172. van eene and ere, door 0nzen Minister van 
WIJ WILHELMINA, ENZ. Financien aan te wijzen kaart. 
Op de voordraoht van 0nzen Minister van I 4. Bij de aanbieding ter stempeling moeten 

Financien van 12 Maart 1920, no. 208, Accijn- de speelkaarten vergezeld zijn van het bewijs 
zen ; dat de belasting is voldaan of dat daarvoor 

Gezien de artikelen l, 3 en 5 der wet van overeenkomstig artikel 15 der wet debiteering 
25 Juli 1919 (Staatsblad ·no. 513); op eene rekening heeft plaats gehad; de spellen 

Den Raad van State gehoord (advies van kaarten met niet meer da-n 32 kaarten moeten 
23 Maart 1920, no. 22); voorts afgezonderd worden aangeboden van 

Gelet op het nader rappo!t van 0nzen de overige. De rangschikking der kaarten 
voornoemden Minister ,an 6 April 1920, moet zoodanig zijn, dat de te stei:irpelen kaart 
n°. 115, Accijnzen ; met de beeldzijde bovenop ljgt. , In den omslag. 

Hebben goedgevonden en verstaan te moet eene ronde opening voorkomen met eene 
bepalen : middellijn van ten minsto 25 m.M. welke het 
Art. 1. De hoeveelheid, bij welke speel- midden van de te stempelen kaart vrijlaat_ 

kaarten, overeenkomstig het laatste lid van De stempelafdruk wordt zoodanig gestelcl , 
artikel 1 der bovenaangehaalde wet, zonder dat hij geheel op de te stempolen kaart valt . 
betaling van belasting voor handel kunnen Bij aanbieding ter stempeling van speelkaar
worden uitgevoerd, wordt bepaald op ten I ten in strijd met het voorgaande wordt de
minste 144 spellen. 

1 
stempeling geweigerd ; <lit geschiedt evenzeer 

2. De stempeling der speelkaarten geschiedt I indien de verpakking niet voldoet aan het 
door middel van metalen stempels. voorschrift van a1-tikel 4, laatste lid, of van 

Voor deze stempels worden twee modellen I artikel 101 eerste lid, der wet_ 
vastgesteld, hierna aangeduid als model I en II. 5. Voor de stempeling van speelkaarten 

Model 1 wordt gebezigd voor de stempeling worclen de navolgende kantoren aangewozen : 
van spellen van meer dan 32 kaarten, model II 
voor de stempeling van andere spellen. 

De stempel model I is circelvormig met 
een middellijn van 20 m.M. 

NAAi"\1 
VAN HET KANT00R 

Hij bevat in ' een schild _het gekroonde Amsterdam (Accijnzen) .. 
Nederlandsche wapen en daarombeen · als 's-Gravenhage (Invoerrecbten 

d hr"ft h t d S lk rt bel t· ,, en accijnzen) . . . . . . ran sc I e woor ,, pee aa en as mg . Haarlem (Invoerrecbten en 
Ter linkerzijde van bet wapen staat het accijnzen). . .... . . 

getal 50 en ter rechterzijde de letter C, 'terwijl Oldenzaal (Invoerrechten en 
aan den linker benedenka t a , t accijnzen) . • . . . . . 

.. 11 v n ne wapen, Roosendaal (Invoe,rrechten 
bet cuferteeken van het kantoor alwaar de en accijns op de suiker) . 
stempel gebruikt zal worden, is aangebracht. I Rotterdam (Invoerrechten). 

Bedoelde cijferteekens stemmen overeen met i Utrec!it (Invoerrecbten en 
d "f ht d d . rt'k 1 _ acc1Jnzen) . . . . . . . 

e CIJ _ers ac . er e namen van e m a I e ::i Venlo-station (Invoerrechten 
Yan d1t beslmt aangewezen kantoren ,ermeld. en accijnzen) . . . . .. 

Cijferteeken be-

I doeld in art. 2 
Yan dit besluit. 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
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Onze Minister van Financiiin is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het S&aalB
b/,ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift· 
zal worden gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten April 1920. 
WILHEUUNA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 15 Ap1'il 1920.) 

8 April 1920. BESLUIT tot vernietiging van. 
het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Sint Jansteen, van 22 Sep
tember 1919, waarbij aan C. Naessens 
aldaar een vergunning is verleend voor 
den verkoop van sterken drank in het 
klein voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop. S. 173. 

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

Arbeid, van 23 Februari 1920, n°. 312, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

0 . , dat Burgemeester en Wethouders van 
Sint Jansteen bij hun besluit van 22 September 
1919, een vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop hebben verleend 
aan C. Naessens aldaar in de Noordoostelijke 
voorkamer van het perceel, kadastraal bekend, 
gemeente Sint Jansteen, sectie C, n°. 2389, 
plaatselijk gemerkt. C 94; 

0. , dat krachtens het derde lid van artikel 1 
der Drankwet de splitsing van den verkoop 
van sterken drank in het klein in verkoop 
voor gebruik ter plaat;e van verkoop en 
verkoop voor ·gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop niet van toepassing is in gemeen
ten, waarin geen bebouwde kom is met meer 
dan 5000 inwoners , voor woveel betreft den 
verkoop in eene voor het publiek toegankelijke 
localiteit uitgezonderd dien in een logement 
alleen aan logeergasten ; 

Overwegende, dat de gemeente Sint Jansteen 
geen bebouwde kom heeft met meer dan 5000 
inwoners; 

Overwegende, dat derhalve door bovenver
meld besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Sint Jansteen is gehandeld in strijd met de 
wet; 

Gelet· op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

23 Maart 1920, n°. 13; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid, van 6 April 1920, n°. 5108, afdee
ng Volksgezondheid ; 

Hebben goedgev~ :1 den en verstaan : 
voormeld besluit 1 :.n · Burgemeester en 

\Vethouders van Sint Janstem~.van 22 Septbm
ber 1919, te vernietigen o~- g.rond van strijd 
met de wet. 

Onze Minister van ArbeitL is belast met · de 
uitvoering van dit besluit~. hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden gepiaatst en in afsch.-ift 
medegedeeld aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Ssten April 1920. 
WThHELMINA .. 

De Minister van Aroeid, AALBl:RSE. 
( Uitgeg. 20 April 1920.) 

9 A pril 1920. KoNINKLIJK: BESLUIT. 
Ook al is bet bouwen door het gemrente

bestuur van eene amtitswoning voor den 
secretaris, voor welken. bouw grond is aan
gekocht, door de omst.tndigheden gerecht
vaardigd, tocb is aan het besluit 1fot dien 
aankoop, zooais het daar ligt, do@r Ged. 
Staten terecht goedkeu:cing onthoud~n, waar 
de huur die blijkeng;net raadsbesliuit voor 
de woning zou women betaald;, geheel. 
onvoidoende zou .zijµ om de jaarlijksche . 
uitgaven, die de bouw voor de- gemeente
tot gevolg heeft, , te• dekken. 

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

den raad der gemeente Ferwerderadeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Fl:iesland van 
6 November 1919, n°, 185, waarbij,goedkeuring 
is onthouden a1tn zijn besluit van 14 Octgber 
1919 tot aankoop van grond v0or den bouw 
van een ambtswoning voor den gemeente
secrehris; 

Den Raad van State, Afdeelmg voor de Ge-. 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van. 
24 l\faart 1920, n°. 57 ; ' 

Op de voord.racht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 April: 1920-, 
n°. 4316, afd. B.B.; 

0. , dat de raad der gemeente Ferwarderadeel 
onder dagteekening van 14 October 1919 heeft 
besloten: 

a. aan te koopen een perceel g,.-ond aldaar 
kad. bek. gemeente Ferwerd, Sectie A no. 2107, 
ter grootte van 5 A. 9·7 c.A. voor den p1iis van 
een duizend gulden ; 

b. op dezen groiid een ambtswoning te bouwen 
voor den secretaris; 

c. Gedeputeerde Staten te verzoeken goed 
te keuren dat, zoolang door den secretaris ge
bruik gemaakt wordt van de vrije woning, op 
diens salaris wordt ingehouden een bedrag van 
veertien ten honderd ; 

dat de raad daa.rbij heeft overwegen dat 
tengevolge van den heerschenden woningnood 
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"in de gemeente, het den secretaris niet heeft 
mogen gelukken een hem passende woning 
i;e krijgen ; dat hij een tijdelijk verblijf buiten 
_ Ferwerd heeft gevonden, doch dat deze toe
stand niet bestendigd kan blijv~n; dat toch 
in de eerste plaats het dezen ambtenaar ten
·gevolge van de slechte weersgesteldheid dikwerf 
moeilijk is, geregeld ten gemeentehuize te ver
schijnen en in de tweede plaats zijn tegenwoor
-dig verblijf ieder oogenblik kan worden opge
zegd, in welk geval hem geen woning kan wor
den aangewezen om zich te vestigen ; dat de?.e 
toestand niet in het belang der gemeente kan 
worden geacht ; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders aan 
·Ged. Staten nadere inlichtingen hadden ver
strekt aangaande de bouwkosten, Ged. Staten 
bij besluit van 6 November 1919 2• afd. no. 185 
aan het raadsbesluit de goedkeuring hebben 
-0nthouden uit overweging dat volgens de nader 
verstrekte inlichtingen de raad voor den bouw 
'(inclusief aankoop van grond) een bedrag van 
f 10,000 heeft beschikbaar gesteld, terwijl 
volgens het raadsbesluit de huur 14 % der 
.jaa..;wedde van den secretaris zal bedragen, 
,zoodat de bouwkosten in geenen deele door de 
huur kunnen worden gedekt ; dat het hun 
voorkomt dat een dergelijk besluit niet is in het 
gemeentebelang, daar de ,gemeente wel ge
"houden is den secretaris, evenals de anclere 
ambtenaren der gemeente, te bezoldigen, maar 
,niet om hare ambtenaren - althans voor 
·zoover zij geen hoofden van gemeentescholen 
:zijn - te huisvesten ; dat een n-fwijking van 
<lezen regel tot zeer ongewenschte gevolgen 
voor de gemeente zou leiden, daar alsdan ook 
andere gemeente-ambtenaren die moeite heb
ben met het verkrijgen eener woning, op huis
vesting vanwege de gemeente aanspraak zou
den kunnen gaan maken, en een toegeven aan 
-die aanspraken tot groote offers voor de ge
meentekas zou leiden, vooral indien, gelijk hier 
het geval zou wezen, de huren ten eenenmale 
,onvoldoende zijn om de jaarlijksche uitgaven 
voor den bouw te dekken ; 

dat van het beslui.t van Ged. Staten de ge
meenteraad bjj Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat de secretaris een jaar geleden 
·als zoodanig in functie trad en niet in de moge
lijkheid was zich te Ferwerd, waar het gemeente
huis gevestigd is, eene woning te verschaffen, 
weshalve de secretaris noodgedwongen in de 
tijdelijk niet bewoonde, pa~torie der Geri,for- I 

· meerde Kerk te Reitsum zijn intrek nam, op 
een uur afstands van Ferwerd, tusschen welke 

1

• 

dorpen gcen enkel middel van vervoer is als 

spoor, tram of boot, zoodat enkel loopend e 
of per rijwiel het gemeentehuis te bereiken is ; 
dat door den secretaris in het jaar dat hij in 
dienst dezer gemeente is alle rnoeit,e gedaan is 
eene geschikte woning te bekomen, echter 
zonder resultaat ; dat het den functionaris 
dikwijls moeilijk is bij min gunstig weder op 
de gezette tijden ter secretarie te verschijnen ; 
dat de burgerneester, de gemeente-ontvanger, 
de gemeente-archit-ect, de eerste ambtenaar ter 
secretarie, de controleur der plaats_elijke be
lastingen eene woning in eigendom hebben, 
en de veldwachters, wegwerkers en dorpsreini
gers zijn gehuisvest in eene woning toebehoo
rende aan de gemeente of gebouwd ingevolge 
de Woningwet, met rijksvoorschot, voorzoover 
ook laatstgenoemde arnbtenaren niet een eigen 
won;ng hebben, zoodat gecn vrees behoeft te 
bestaan, dat het gewraakte beslnit van den 
raa'd voorloopig ongewenschte gevolgeIJ, zal 
medebrengen; dat in onderscheidene andere · 
gemeenten in Friesland reeds ambtswoningen 
met goedkeuring van Ged. Staten zijn gesticht 
of aangekocht ; 

0,, dat wel is waar bet bouwen door het be
stuur der gemeente Ferwerderadeel van eene 
ambtswoning voor den secretaris door de om
standigheden gerechtvn-ardigd wordt, maar 
dat" de huur, die blijkens het raadsbesluit voor 
die woning door dezen ambtenaar zou worden 
betaald, geheel on voldoende zou zijn om de 
jaarlijksche uitgaven, die de bouw voor de 
gemeente tot gevolg heeft, te dekken ; 

dat daarom, aan het be, it zooals het daar 
ligt, door Ged. Staten de JOedkeuring terecht 
is onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en versta-0,n: 

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

belast, ' enz. (A. B.) 

10 April 1920. BESLUIT tot het bepalen van den 
datum van inwerk.ingtreding van de arti
kelen 30, 31, 32, 33, 34 en 35 der Waren
wet (Staat8bl,ad 1919, n°. 581). S. 174. 

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

Arbeid_ van 7 April 1920, n°. 5729, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 36 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°, 581); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen30,31,32, 33,34en 35 der Waren-
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wet (Staatsblad 1919, n°. 5~1) treden in werking 
met ingang van den dag, waarop dit besluit 
wordt afgekondigd. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den lOden April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 20 April 1920.) 

10 A p1 il 1920. KO.N!NKL!JK B E SLUIT . 

Eene verordening als bedoeld bij art . 
26undec•es 3• lid moet zich beperken tot be
palingen die betreffen de wijze van uitbe
taling der jaarwedde alsmede de inhouding 
van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid: 
bepalingen om trent het verleenen van 
ontslag aan eene onderwijzeres nadat zij 
een huwelijk heeft aangegaan kunnen 
daarin niet w01·den opgenomen. 

WLJ WILHELMINA, ENL 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Zaamslag, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
7 November 1919, n°. 42, l• afd. A, tot ont
houding van goedkeuring aan zijn besluit van 
7 October 1919 tot vaststelling van eel).e ver
ordening ~ot regeling van de wijze van . uit
·betaling der wedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs in 
die gemeente en tot regeling van de inhouding 
der jaarwedde bij verlof tot afwezighe1d ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Maart 1920, n°. 41 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 April 1920, n°. 3188, afd. L. 0. A. ; 

0., dat de raad der gemeente Zaamslag bij 
zijn besluit van 7 October 1919 vastgesteld 
heeft eene verordening tot regeling van wijze 
van uitbetaling der wedden van bet onder
wijzend personeel bij het openbaar lager onder
wijs in die gel)leente en tot regeling van de 
inhouding der jaarwedden bij verlof tot af
wezigheid ;' 

dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit van 
7 November 1919, n°. 42, l• afd. A, aan die 
verordening hunne goedkeuring hebben ont
houden op grond dat in art. 3 der verordening 
is bepaald dat aan de onderwijzeres die een 
huwelijk aangaat met ingang van zes maanden 
na de dagteekening der huwelijksvoltrekking 
ontslag wordt verleend; dat zij daarbij hebben 
overwogen, dat op grond van art. 30, l • lid, 

i der wet tot regeling van het lager onderwijs 
I aan onderwijzers ontslag wordt verleend, 

I 
hetzij rechtstreeks overeenkomstig eigen ver
zoek, hetzij op voordracht van Burgemeester 
en Wethouders of van den distr'ictsschool
opziener ; dat ingevolge de verordening een 
ontslag het onmiddellijk gevolg kan zijn van 
een daarbij aangewezen feit, namelijk het 
huwelijk eener onderwijzeres en dus niet ver
leend zou worden overeenkomstig de voorschrif
ten van art. 30 van evengenoemde wet; dat 
ook wanneer de verordening in dezen zin 
mocht worden uitgelegd, dat aan de benoe
ming eener onderwijzeres o.a.n eene der open bare 
lagere scholen in de gemeente Zaamslag de 
bepaling is verbonden, dat zij bij het aangaan 
van een huwelijk geacht zal worden haar ont
slag te hebben aangevraagd met ngang van 
zes ·maanden na de dagteekening der huwelijks
voltreklcing, dan nog de bedoelde bepaling 
niet overeenkomt met de voorschriften der 
wet,; dat immers met de woorden ,,eigen ver
zoek", in art. 30 der wet gebezigd, bedoeld 
wordt eene daad, die niet het gevolg is van 
de uit eene vooraf gestelde voorwaarde voort
vloeiende verplichting, noch kan worden ver
ondersteld stilzwijgend te hebben plaats ge
had; dat derhalve bij voormeld raadsbesluit 
eene door de wet niet toegelaten wijze van 
ontslag wordt voorgeschreven en het besluit 
daarom is in strijd met de wet ; 

dat de gemeenteraa.d tegen het besluit van 
Ged. Staten in beroep is gekomen, aanvoerebde 
dat hij het gewraakte art. 3 m de verordening 
vastlegde omdat de ervaring in verschillende 
gemeenten opgedaan, leert, dat het aantal 
verzuimde schooltijden van de gehuwde onder
wijzeres belangrijk grooter is dan dat van de 
ongehuwde ; dat er gevallen zijn waarin zij 
na haar huwelijk veel van hare geschiktheid 
als onderwijzeres verloren heeft; dat boven
dien, in geval van zwangerschap, de gehuwde 
onderwijzeres gedurende 5 maanden of langer 
aan het onderwijs onttrokken is ; dat derhalve 
handhaving van de gehuwde onderwij rnres in 
de school moet geacht worden te zijn strijdig 
met de belangen van het onderwijs ; dat de 
bepaling ,,ontslag bij huwelijk" moet worden 
beschouwd als eene voorwaarde a.an de benoe
ming verbonden ; dat door den raad de meening 
van Ged. Staten niet wordt gedeeld dat bedoelde 
bepaling niet overeenkomt met de voorschriften 
der wet; 

0., dat eene verordening als bedoeld bij 
art . 26undecies, 3• lid, der gewijzigde wet tot 
regeling van het lager onderwijs zich moet be-
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1 erl:en tot bepalingen die betreffen de wijze 
~an uitbetaling der jaarwedde, alsmede deinhou
ding van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid, 
zoodat bepalingen als die van art. 3 en van 
art. 1, 4° lid, der verordening daarin niet kunnen 
worden opgenomen ; 

dat mitsclien reeds uit clien hoofde de door 
den ;_.a,ad der gemeente Zaamslag vastgestelde 
veroirdening niet voor goedkeunng vatbaar is ; 

Gezien de gewijzigde wet tot regeling van 
het lager onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de verordening tot regeling van de wijze van 

uitbetaling der jaarwedde van de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen in de gemeente 
Zaamslag en tot regeling van de inhoucling der 
jaarwedde bij verlof tot afwezigheid vast te 
stellen overeenkomstig het besluit van den 
raad dier gemeente van 7 October 1919 behou 
dens dat daaruit het 4• lid van art. 1 en art. 3 
komen te vervallen. 

Met machtnem.ng van de voorschri~en der 
gewijzigde wet tot regeling van het lager onder
wijs zal de raad der gemeente Zaamslag onder 
goedkeuring van Ged. Staten van Zeeland 
wijziging kunnen brengen in deze regeling, 
welke in ieder geval met het einde van het jaar 
1918 zal ophouden van kracht te zijn. 

Onze Minister van, Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

10 A ·r·:l 1920. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien, 
betref..ende afgifte van mttreksels ui ~ 
de geboorteakten. 

Ingevolge het bepaalde bij artikel 11 van het 
Koninklijk besluit van 18 December 1919, 
n°. 43, houdende voorwaarden, waarop ten 
behoe.ve van het dicnstvak der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie, ambtenaren in dienst 
van het Rijk worden genomen, komen voor 
aanstelling slechts in aanmerking zij, die op 
het tijdstip der incliensttreding blijkens een 
over t e leggen geboortebewijs of geboorteakte 
niet jonger zijn clan 15 jaren en overigens a.an 
de in dat artikel verder gestelde eischen vol
doen. 

Mijn ambtgenoot van Waterstaat vestigt er 
de aandacht op, dat sommige am btenaren van 
den burgerlijken stand deze uittreksels uit 
de geboorteregisters ongezegeld, andere geze
geld a.fgeven. 

Mij vereenigende met de meening dat het 
z.g. ,,D. A. P. T. T." bij voonneld Koninklijk 
besluit vastgesteld, als \jell wettelijk voor-

schrift is aan te merken, zijn de afschriften 
van- en uittreksels uit de geboorteakten ter 
voldoening aan het voormelde Reglement 
afgegeven, ingevolge art. 32, n°. 6 der Zegel
wet 1917 van zegelrecht vrijgesteld. 

Bij de afgifte der afschriften of uittreksels 
moet ingevolge gemeld art1kel 32, n°. 6 door 
den ambtenaar die het stuk afgee~, in de 
daaronder voorkomende deugdelijkheidsver
klaring melding word.en gemaakt van het stuk. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
gemeentebesturen in Uwe provincie namens 
mij te willen uitnoodigen het bovenstaande 
ter kennis te brengen van de am btena-en van 
den burgerlijken stand in hunne gemeente . 

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

12 April 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
een bijzonder reglement van polit ie voor 
het Noordhollandsch kanaal. S. 175. 

WIJ WILHELMINA, ENr;. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 ){aart 1920, n°. 283, Afdeeling 
Waterstaat A; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op artikel 1 van het Alge
meen reglement van politie voor rivieren en 
Rijkskanalen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
23 Maart 1920, n°. 24 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 8 April 1920, n°. 303, Afdee
ling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende 

BIJZONDER REGLEMENT van politie voor 
het Noordhollandsch kanaal. 

Art. 1. Dit reglement is van . toepassing op 
bet kanaal van het afgesloten IJ tot de haven 
van het Nieuwediep, met inbegrip van de 
Koopvaarders-binnenhaven en de voorhaven 
der Koopvaardersschuts!uis te Nieuwediep 
zoomede van de voorhavens der Willems
sluizen tegenover Ansterdam. 

2. Dit reglement en eene vertaling daarvan 
in het Engelsch,' het Duitsch en het Franscb 
worden algemeen verkrijgbaar gesteld. 

3. Op het kanaal en in de havens worden 
alleen toegelaten vaartuigen, die geen grooteren 
diepgang hebben dan 4.80 M. 

Vaartuigen, die het geheele kanaal moeten 
bevaren, mogen geene grootere lengte hebben 
dan 64 M. en geene grootere breedte dan 15 M. 

Van Nieuwediep tot benoorden de schutsluis 
te Purmerend · worden vaartuigen van 68 M. 
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lengte en van de Willemssluizen tot de voorma
lige keers!uis te Buiksloot, vaartuigen van ll0 M. 
lengte toegelaten. 

Door de schutsluis Willem III worden vaar
tuigen tot eene breedte van 18 M. geschut. 

Behoudens bijzondere omstandigheden, ter 
beoordeeling van den havenmeester, worden 
op marktdagen te Pur,nerend in de schutsluis 
a!daar van 7 uur 30 minuten v .m. tot 9 uur 
v.m. en van ll uur v,m. tot 12 uur 30 minuten 
n.m. geen schepen toege!aten, die niet geschut 
kunnen worden bij gesloten stand van de 
drao.ibrug over die s luis. 

4. Een zeeschip, dat een antler zeeschip 
opvaart, mag dit niet voorbij varen, wanneer 
het minder dan 1500 M. verwijderd is van eene 
door te varen sl uis of brug . 

Een zeeschip, dat een vaartuig, niet bestemd 
om de zee te bevaren, opvaart, of een vaartuig, 
niet bestemd om de zee te bevaren, dat een 
dergeJ.ijk vaai:tuig of een zeeschip opvaart, 
mag niet voorbij varen, wanneer het minder 
dan 200 M. verwijderd is van eene door te varen 
sluis of brug. 

5. In de voorhavens van de Willemssluizen 
en van de Koopvaardersschutsluis mogen de 
vaartuigen en vlotten, zonder • vergunning 
van den haven- of sluismeester, geen ligplaat s 

emen en daarin niet langer vertoeven dan 
naar het oordeel dier ambtenaren noodig is. 

De toegang tot het door drijfboomen afge
sloten gedeelte . van het afgesneden kanaal vak, 
bezuiden den rijzendam aan bet Slochter is 
verboden zonder vergunning van den haven· 
meester. 

6. Het sqhutten van zeeschepen geschiedt 
niet van Mn uur na zonsondergang tot een uur 
v66r zonsopgang , tenzij met vergunning van 
den havenmeester of van den Technisch 
ambtenaar van den Rijkswaterstaat. 

Door de Koopvaardersschutsluis en de sluis 
aan het ieuwe Werk te Kieuwediep wordt 
niet geschut, zoodra en zoolang het buitenwater 
hooger· staat dan 1 M. boven het herzien 
Amsterdamsche peil (N.A.P.) . 

7. De grootste snelheid; waarmede de 
stoomvaartuigen zich mogen bewegen, bedraagt 
per minuut: 

voor stoomvaartuigen met meer dan 2.75 1\1. 
diepgang, 125 M. ; 

voor stoomvaa.rtuigen met niet meer da n 
2. 75 l\f. diepgang, 150 M. ; 

vo01· stoomvaartuigen m et niet meer dan 
2 40 1\1. diepgang, 200 M. ; 

voor stoomvaartuigen met niet meer dan 
2.00 M. diepgang, 250 :1,1. 

Behalve in de gevaUen, genoemd in de 
artikelen 32 en 72 van het Algemeen Regle
ment, moet ook bij het voorbijvaren van veer
ponten de snelheid zooveel verminderd worden 
a!s noodig is om nadeeligen go!fs!ag of zuiging 
te voorkomen . 

8. De grootste geoor!oofde !engte der 
v lot ten bedraagt 100 M., mits zij zoodanig 
zijn samengeste!d, dat zij in vakken van t en 
hoogste 50 l\f. kunnen worden gesplitst. 

De grootste geoor!oofde breedte is 7.50 M. 
De groot ste geoor!oofde diepgang is 2.00 M. 
D e v lotten worden m e t geen grootere sn e l-

heid ver voerd dan van 80 M. in de minuut. 
9. Elk zeeschip, ter grootte van llOO l\'13. 

en daarboven, wordt afzonder!ijk gesleept. 
;\leer dan twee zeeschepen mogen door 

deze!fde s!eepboot niet gelijktijdig ges!eep t 
worden en de gezamenlijke inhoud mag niet 
meer bedragen dan 1550 l\P. 

Tegelijk met zeeschepen mogen niet meer 
dan drie vaartuigen of lichters, niet bestemd 
om de zee te bevaren, worden gesleept. 

Zandbakken mogen niet met andere vaar
tuigen worden ges!eept en niet in grooter 
aantal dan zes . 

Bij het s!eepen van uitsliutend vaartuigen 
of lichters , niet bestemd ,om de zee te bevaren 
en geen zandbakken zijnde, mag het gezamen 
lijk aantal niet meer dan zeven bedragen , 
t enzij geen der vaartuigen of lichters langer 
dan 13 M. is ; in dat geval mag hun aantal 
tien bedragen, 

Met afwijking van artikel 8 van het Algemeen 
Reglement , wordt voor dit kanaal bepaald, 
dat zandbakken alleen na bekomen schriftelijke 
vergunning van den havenmeester, twee aan 
t wee naast elkander gekoppeld gesle,ept mogen 
worden. 

De Hoofdingenieur-Directeur is be,oegd 
het aantal tegelijk te sleepen vaartuigen, 
niet bestcmd om de zee t e bevaren, t e beperken. 

10 . De grootste snelheid, waarmede vaar
tuigen mogen worden gesleept, bedraagt, 
onverminderd het bepaalde bij artikel 7 om
trent de snelheid van vaartuigen met meer 
dan 2.75 M. diepgang, 150 M. en van een uur 
na zonsondergang tot een uur v66r zonsopgang 
100 l\i. in de minuut. 

11. Eene sleepboot, die een vlot sleept , 
moet bij het nader(;ln van een tegenkomend 
zeeschip of van gesleepte zeeschepen en sleep
treinen van meer dan drie vaartuigen, intijds 
stoppen en met het vlot zoolang aan den wal 
vastgemeerd worden, totdat het zeeschip of 
de sleept rein voorbijgev.aren is. 
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Evenzoo moet gehandeld worden, wanneer 
een achteropvarend zeeschip of een sleeptrein 
het gesleept wordende vlot wenscht voorbij te 
varen. 

12. Behoudens de bepaling van artikel 82 
van het Algemeen Reglement, 'is het stilliggen 
en overnachten van vaartuigen en vlotten 
verboden: 

aan de west- en zuidzijde van het kanaal, 
tusschen de Willemssluizen en de vlotbrug te 
Kogerpolder, zoomede tusschen de vlotbrug 
te Koedijk en de brug bij den in.gang der 
spoorweghaven te den Helder; 

aan de oost- en noordzijde, , tusschen de 
vlotbrug te Kogerpolder en de vlotbrug te 
Koedijk. 

13. Het is verboden vaartuigen, geladen 
met ongebluschte kalk of ontplofbare of licht 
-ontvlambare stoffen, te laten overnachten 
.anders dan op de volgende plaatsen : 

a. aan de oostzijde van het kanaal op 800 M. 
benoorden kilometerpaal 4, dat is bij den 
rijzendam aan het Slochter; 

b. aan de oostzijde van het kanaal op 300 M. 
benoorden kilometerpaal 9, dat is bezuiden 
_Ilpendam; 

c. aan de noordzijde, aan het Vinkenhop, 
tusrcber. Spijkerboor en Westgrafdijk; 

d. langs den rijzen schutdam aan het Alk
maardermeer bij het eiland Saskerley ; 

e. aan de oostzijde van het )mnaal, tusschen 
<le Jacob-Claassensluis en de vlotbrug in den 
Burgerweg; 

f. aan de oostzijde van het kanaal in het 
Kooirak bij kilometerpaal 76. 

14. Bij het lossen of laden van zand, ballast, 
,graan, steenkolen en soortgelijke ladingen, 
moeten de schippers een zeil of kleed van den 
wal op het scheepsboord, ' of van bet eene 
vaartuig op het andere doen leggen. 

Van een uur na zonsondergang tot een uur 
v66r zonsopgang mag geen zand, ballast of 
lading ingenomen of gelost worden, dan met 
schriftelijke vergunning van den havenmeester, 
met inachtneming van hetgeen door dezen 
wordt voorgeschreven en onder het door dezen 
te bepalen toezicbt op kosten der schippers. 

15. Aan boord van elk zeeschip moet de 
schipper, zoowel des daags als des nachts, 
behoorlijk de w'acht op het dek doen houden. 

16. Met afwijking van ai-tikel 80 van het 
Algemeen Reglement wordt bepaald, dat de 
trossen, kettingen en touwen, die ten dienste 
van het vieren van vaartuigen in- of het halen 
van vaartuigen uit de Koopvaardersschut~luis 
worden aangebracht op de bij die sluis staande 

dukdalven, niet behoeven losgegooid te worden, 
tenzij de sluiswachter zulks gelast. 

Een aankomend vaartuig , dat niet achter 
d ie dukdalven kan doorvaren, moet op ten 
minste 100 M. v66r die trossen, kettingen of 
touw'en stoppen. 

17. Het hengelen op de sluizen, bruggen 
en daarbij behoorende werken is verboden. 

18. Overtreding van de bepalingen van <lit 
bijzonder reglement wordt, voor zoover daar
tegen niet bij de wet of het Algemeen Reglement 
is voorzien, gestraft als volgt : 

a. met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden, de overtreding van artikel 13 ; 

b. met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden, de overtreding van artikel 4, artikel 7, 
tweede lid, artikel 10, artikel 11 en artikel 15 ; 

c. met geldboete van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden, de overtreding van artikel 5 ; 

d. met geldboete van ten hoogste, vijftig 
gulden, de overtreding van artikel 12 en artikel 
16; 

e. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 14 
en artikel 17. 

II. te bepalen, dat met het in werking treden 
van het onder I bedoelde reglement is vervallen 
het reglement, vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 29 Ma.art 1912 (Staatsblad n°. 115). 

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. 

's-Gravenhage, den 12den April 1920. 

WILHELMINA. 

De lllinister van Waterstaat, A. A. H. W. Kih,,G. 

( Uitgeg. 7 llfei 1920.) 

12 April 1920. BESLUIT tot_ aanvulling 
van bet Koninklijk besluit van 13 Novem
ber 1918 (Staatsbl,ad n°. 588) tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot uitvoering der Scheurwet 
1918 (Staatsblad n°. 503), zooals dat is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 Juni 1919 (Staatsblad n°. 455). S. 176. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Fe
bruari 1920, Directie van den Landbouw, 
n°. 2977, 6• Afdeeling B. , en van Justitie; 

Gelet op de Wet van 27 Juli 1918 (Staatsblad 
n°. 503), houdende regeling inzake de omzetting 
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in bouwland en de bebouwing van graslanden, 
klavers of kunstweiden ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1920, n°. 31); I 

Gezien het nader rapport van Onze voor· I 
noemde Ministers van 15 Maart 1920, Directie 
van den Landbouw, n°. 4587, 6• Afdeeling B., I 
en van 9 April 1920, l • Afdeeling C, n°. 752; I 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 44 en 45 van het Koninklijk 

besluit van 13 November 1918 (Staatsblad 
no. 588) tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur tot uitvoering van de 

cheurwet 1918 (Staatsblad n°. 503), zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 Juni 1919 (Staatsblad n°. 455), worden 
gewijzigd en gelezen als volgt : 

Art. 44. De Directeur van het Provinciaal 
Productiekantoor geeft van de schadeloosstel
lingen, waarvan de bedragen vaststaan, zoo 
spoedig mogelijk ke~nis aan Onzen Minister 
en maakt van die schadeloosstellingen eene 
lijst op. 

De in het vorige lid bedoelde lijst wordt 
gedurende zeven ·dagen ter visie gelegd voor 
belanghebbende hypotheekhouders ten kantore 
van het Provinciaal Productiekantoor ; deze 
tervisielegging wordt ten minste zeven dagen 
tevoren bekend gemaakt door eene mede
deeling in de N ederla.ndsche Staatscourant en 
in ten minste Mn in de betrokken provincie 
veel gelezen blad. 

Art . 45. De betaalbaarstelling eener toege
kende schadeloosstelling zal niet geschieden, 
dan nadat dertig dagen zijn verloopen sinds 
het verstrijken van den laatsten dag der 
tervisielegging, in het vorige artikel bedoeld. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na <lien der dag
teekening van bet Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijve1·heid 
en Handel en van Justitie zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belastmetdeuitvoeringvan 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afscbrift zal warden 
gezonden aan den Raad van StaJ,e. 

's-Gravenhage, den 12den April 1920. 
WILHELMINA. 

12 A1-ril 1920. ARREST ·.-an den H og n Raad. 
Waar art . 2, 4• lid der genoemde wet 

vordert, dat van de noodslachting kennis 
,, orde gegeven ,,dadelijk bij de elachting", 
moet aan dit voorschrift de beteekenis 
w0iden toegekend, dat zoolang het werk 
der slachting nog voortduurt, de kennis
geving nog tijdig kan geschieden. 

In art . 13 wordt de slachting als niet ge
eindigd aangemerkt, zoolang het geslachte 
vee niet in kleiner dan vierendeelen is ver
del;lld. 

Het Hof , hct p;eval van noodslacbtinp; 
aa11wezig oordeelende en daarhij kenlijk 
mede beklaagde's beroep op het ontbreken 
van tijd om de voorschriften der wet om
trent de voorafgaande aangifte en betaling 
te vervullen, aannemelijk achtende, heeft 
met juiste toepassing der urtt. :l en 13 het 
bewezen feit niet strafbaar verklaard. 

Niet-toepasselijkheid van art. 40 Sr. 

(Geslachtswet artt. 2 4• lid en 13.) 

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

Raden : Mrs. A. J . L. Nijpels, A. Fenten_er 
van Vlissingen , H. Hesse en B. Ort. 

1°. De llfinister van Financien, en 2°. De 
Procureur-Generaal bij hct Gerechtshof te 
Amsterdam, requiranten van cassatie tegen een 
arrest van dat Gerechtshof van :len negentien
den November 1919, voorwover daarbij K. F. 
J. enz., is ontslagen van alle rechtsvervolging, 
bij welk arrest het Gerechtshof in hooger be
roep, met vernietiging van een vonnis der Ar
rondissements-Rechtbank te Haarlem van 5 
December 1918, hetgeen ten aanzien van den 
gerequireerde, met diens schuld daaraan wettig 

· en overtuigend was bewezen verklaard, niet 
strafbaar heeft verklaard en hem te dier zake 
van alle rechtsvervolging heeft ontslagen ; 
(Gepleit voor eischer door Jhr. Mr. W. M. de 
Brauw, Rijksadvocaat, en voor gerequireerde 
door Mr. J. H. Rolandus Hagedoorn.) 

Conclusie van den Ad'vocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij arrest van 19 ~ovember jl. verklaarde 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, I 
H . A. VAN lJSSELSTEIJN. ' 

het Gerechtshof te Amsterdam ten aanzien 
van gerequireerde wettig en overtuigend be
'Yezen, dat hij als slachter niet voldaan had aan 
zijne verplichting tot het bij de slachting tot 
aan de afhakking van aan den accijns onder-De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 

( Uitgf{f. 28 April 1920.) worpen vee vertoonen van de quitantie van be
I taalden accijns van het bij hem bevonden on 
' afgehakt versch vleesch. 
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Vervolgens overwoog het ten aanzien van 
het beroep op noodslachting : ,,dat beklaagde, 
ter terechtzitting van het Hof zijn voormeld 
verweer handhavende, ter ondersteuning daar
van heeft · aangevoerd, dat zich in den la ten 
avond van den negenden Mei 1918 ·bij de door 
hem geslachte koe verschijnselen voordeden, 
die hem deden vreezen, dat die koe snoedig 
een 'natuurlijken dood zou sterven, da t hij 

daarom op dien dag tusschen 10 en 10½ ure 
's namiddags tot de slachting is overgegaan, 
zonder de voorschriften van de Wet van · 2 
Augustus 1822, Stbl. 31, omtrent de vooraf
gaande aangifte en de beta.ling v~n den accijns 
te vervullen, waartoe hem de tijd ontbrak" ; 

,,dat het Hof beklaagdes beroep op nood
,slachting aannemelijk acht, mede gelet ·op eene 
door hem overgelegde verklaring van den 
dierenarts A. F. Muller <kt. 10 Mei 1918, in
houdende, dat bij · een geslacht rund van be
klaagde doqr dien arts ernstige ziekelijke aan
doeningen zijn geconstateerd in het hart en den 
longslagader ; 

,,da,t het Hof derhalve hier aanwezig acht 
het geval, bedoeld bij het vierde lid van artikel 
2 der evenvermelde wet, medebrengende de 
niet strafbaarheid van het bewezen feit ;" 

,,clat beklaagde we! is waar t en tijde der be
keuring van de slachting nog geen kennis had 
gegeven aan den .ontvanger of andere meer 
nabij zijnden ambtenaar - gelijk de zooeven 
vermelde wetsbepaling voorschrijft - doch 
deze omstandigheid aan zijn beroep op nood
slachting niet in den weg staat, nu, blijkens het 
proces-verbaal der voornoemde belasting
ambtenaren de slachting toen nog niet was af
geloopen, immers de koe nog met was gev,eren
deeld". 

Dadelijk gevolg dezer overwegingen was een 
ontslag van rechtsvervolging en een meer ver
wijderd het onderwerpelijk cassa"tieberoep, 
ter ondersteuning waarvan als eerste middel 
bij memorie is gesteld : ,,Schending of ver
keerde toepassing der artikelen 13 en 2 der Wet 
van 2 Augustus 1822, Stbl. 31, alsmede artikel 
40 Sr.". 

In de toelichting dezer grief wordt beweerd, 
dat uitsluiting der strafbaarheid alleen dan 
geoorloofd zijn zou, wanneer het feit der nood
slachting noodwendig het ontbreken van accijns
quitantie of antler dekkingsdocument bij de 
visitatie ten gevolge heeft, m. a. w. het gemis 
dier dekking een gevolg i~ van overm11,cht. 

lk kan mij met deze opvatting niet vereeni
gen. Leest men toch § 12 der Geslachtswet aan
dachtig, dan laat zij slechts deze uitlegging toe, 

dat ·daarin een zelfstandig voorschrift wordt 
gegeven voor het geval van noodslachting, zoo
dat ingevolge artikel 7 der Wet van 15 April 
1886, Stbl. 64, de regeling van overmacht niet 
moet gezocht worden in het Wetboek van 
Strafrecht, in het bijzonder in artikel 40 daar
van, maar in de onveranderd gehandhaafde 
§ 12 der Geslachtwet als wet rakende zaken van 
Rijksbela,stingen, die daaromtrent eene speciale 
bepaling biedt. 

Aan <lit verhoor heeft de Heer Rijksadvocaat 
bij plei!fooi nog een tweede toegevoegd, luidende: 
,,Schending of verkeerde toepassing van de 
artikefen 211, 221, 223, 257 Sv., 2 en 13 der 
Wet van 2 Augustus 1822, Stbl. 31, door te be
slissen dat aan beklaagde's beroep op nood
slachting niet in den weg staat de omstandig
heid, dat hij ten tijde van de bekeuring van 
de slachting nog geen kennis had gegeven, ge
lijk het 4° lid van artikel 2 van voormelde wet 
voorschrijft, zulks op den enkelen, maar daar
voor onvoldoend~n grond, dat de slachting 
toen nog niet was afgeloopen, immers de koe 
nog niet was gevierendeeld". 

Bedoe\d is, dat het Hof geen aandacht zou 
hebben geschonken aan de voorwaarde van 
eventueele straffeloosheid, dat kennis moet 
worden gegeven ,,dadelijk bij de slachting", 
m. a .w. dat het had behooren te onde~zoeken, 
of tijdiger verwittiging der belastingambtenaren 
mogelijk was geweest en vervolgens, dat in 
ieder geval het begrip ,,slachting" veel te ruim. 
genomen is . 

lk wijs er op, dat de wet spreekt van ,,bij 
de slacht.ing" en dat het gebruik van het onder
streepte voorzetsel ongetwijfeld eene ruime 
interpretatie rechtvaardigt. Hier moet kenne
lijk gedacht worden aan ,,bij" in de beteekenis 
van ,,on<;ler" of ,,tijdens", waaruit volgt, dat 
het kennisgeven geschieden kan, totdat de 
slachting is afgeloopen. 

Wat heeft nu we! de wetgever bedoeld met 
,,slachting" : lk meen·, dat <lit begrip afgeleid 
moet worden mt de strekking der Geslachtwet, 
die als fiscale wet op het oog heeft de heffing 
van recht in verband met de waarde van het 
geslachte en die daarom allereerst voorschrijft 
waardebepaling v66r de slachting en pas in ge
val van nood na <lien. 

Daarmede rekening houdende zou ik het 
begrip ,,slachting" slechts dan willen doen op
houden, wanneer die waardebepaling voor den 
fiscus niet !anger mogelijk is door afhakking van 
het geslachte. 

Deze opvatting vindt steun in enkele ar
tikelen der wet. lk wijs daarvoor in de eerste 
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plaats op § 13 en vervolgens op § 17 alinea 2,. ter
wijl ik ten slotte nog onder Uwe aandacht mag 
brengen, dat Uw Raad reeds in zijn arrest van 
25 Juni 1881, W. 5596, ,,slachteh" heeft om
schreven als ,,het na gewelddadige afmaking, 
door verschillende verrichtingen en eindelijk 
door afhakking tot verbruik geschikt maken 
van vee." 

Ik concludeer mitsdien tot verwe,rping van 
het beroep. 

De Hooge Raad; enz. ; 

Gehoord liet verslag van den Raadsheer Ort ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den eersten requirant en door d_en tweeden 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(zie cone!. Adv.-Gen.) 

0., dat blijkens het bestreden arrest aan den 
beklaagde, nu gerequire~rde, bij inleidende dag
vaardingen, voorzoover bier van belang, is te
lastegelegd : 

dat de daarbij genoemde twee kommiezen 
en hulpkommies bij de directe ·belastingen, 
Invoerrechten en Accijnzen, voorzien van 
hunne aanstellingen, op 10 Mei 1918 des voor
middags omstreeks 4 uur te Hillegom bij be
k!aagde in zijn slachtplaats zich bevindende 
Hoofdstraat 115b, licht zagen branden ; 

dat zij buiten de deur staande, hoorden, zagen 
en zacht spreken ; 

dat zij toen, onder bekendmaking van hunne 
qualiteit, verzochten de deur te openen, daar 
zij eene visitatie van de slachtplaats. wilden 
verrichten; 

dat hun eerst ongeveer 20 minuten daarna 
de toegang is verschaft ; 
' dat zij toen in voormelde slachtplaats 
vonden eene geslachte · koe, hangende aan den 
balk, de linkerhelft geheel en een rechterachter
vierendeel met staart, waaraan zich geen waar
demerk bevond, terwijl op· een in de slacht
plaats staand blok een rechtervoorvierendeel 
lag; 

dat al het voorzegde was onafgehakt, versch 
vleesch; ' 

dat zij aan beklaagde, aldaar aanwezig, 
verzocht hebben eene quitantie van betaalde 
accijns of antler document tot dekking te ver
toonen, waaraan door hem niet is voldaan ; 

0., dat het Hof dit feit als bewezen heeft 
aangenomen, doch - naar aanleiding van be
klaagdes verweer, dat de slachting van de koe 
was eene noodslachting, daar zich in den laten 
avond van 9 Mei 1918 bij die koe verschijnselen 
voordeden, die deden vreezen dat die koe spoe
dig een ·natuurlijken dood zou sterven en hij 

daarom op dien dag tusschen 10 en 10½ uur 
namiddags tot de slachting is overgegaan, 
zonder de voorschriften van de wet van 22 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31) omtrent de 
voorafgaande a.angifte en de betaling van den 
accijns te vervullen, waartoe hem de tijd ont
brak - h~t beroep op noodslachting op de 
daarbij in het arrest vermelde gronden, aan
nemelijk heeft geacht en mitsdien heeft geoor
deeld, dat het geval bedoeld bij het vierde lid 
van artikel 2 der genoemde wet, medebrengende 
d& niet-strafbaarheid van het bewezen feit, 
hier aanwezig was ; 

en, na te hebben overwogen, dat beklaagde 
wel is waar ten 'tijde der bekeuring, van de 
slachting nog geen kennis had gegeven aan den 
Ontvan$er of anderen meer nabij zijnden amb
tenaar, gelijk de zooeven vermelde wetsbepaling 
voorschrijft, doch ~e omstandigheid aan zijn 
beroep op noodslachting niet in den weg staat, 
nu blijkens het proces-verbaal der voornoemde 
belastingambtenaren, de slachting toen nog 
niet was afgeloopen, immers de koe nog 
niet was gevierendeeld, het feit niet strafbaar 
heeft verklaard ; · 

0., nu ten aanzien van het bij pleidooi voor
gesteld middel van cassatie, hetwelk als rakende 
mede den vorm, het eerst moet worden onder-
zocht; . 

dat dit, blijkens de toelichting, steunt op de 
grief, dat het Hof zou hebben nagelaten te 
onderzoeken of voldaan was aan de bij het 
vierde lid van artikel 2 der wet van 22 Augus
tus 1822 gestelde voorwaarde voor de niet
strafbaarheid, dat namelijk v~n de noodslach
ting aangifte worde gedaan ,,dadelijk bij de 
slachting", dat is, naar requirants oordeel 
,,zoo spoedig als dit bij de slachting mogelijk 
is" ; - en voorts, dat het begrip ,,slachting" 
door het Hof in te ruimen zin is opgevat ; 

,,0., dat, waar artikel 2, vierde lid, vordert, 
dat van de noodslachting kennis worde ge
geven ,,dadelijk bij de slachting", aan dit voor
schrift de beteekenis moet worden toegekPnd, 
dat zoo lang het werk der slachting nog voort
duurt, de kennisgeving nog tijdig kan geschie
den; 

dat toch deze beteekenis ligt in de bewoor
dingen, waarin het artikel is vervat, verm!ts, 
naar het spraakgebruik, eene verplichting tot 
aangifte dadelijk bij de slachting nog vervuld 
wordt, indien zij geschiedt tijdens de slachting, 
zoodat mag worden aangenomen, dat de wet
gever met 'de uitdrukking ,,d~delijk bij de 
slachting" heeft willen bepalen, dat de aan
gifte nog onder en tijdens de slachting moet 
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plaats vinden en dat hij, zoo hij in die woorden 
de in het middel aangegeven beteekenis had 
willen neerleggen, daaraan door eene ondubbel
zinnige omschrijving uiting zou hebben ge
geven; 

dat voorts de bewering, dat het Hof )let be
grip .,slachting" in te ruimen zin zou hebben 
opgevat, geen steun vindt in de bij het middel 
als geschonden voorgesteld artikel 13, vermits 
dit artikel, in het eerste lid de verplichting 
opleggende, bij de slachting tot aan de afhak
king van het vee de kwitantie van betaalden 
accijns van het reeds geslachte, maar nog onaf
gehakte vleesch aan de beambten te vertoonen, 
in het derde lid bepaalt, dat het vleesch voor 

I onafgehakt wordt gehouden zoolang hetzelve, 
nog versch zijnde, in geen kieiner dan vieren
deelen van het geslachte vee is afgescheiden, 
- ·en ·derhalve de sla.chting als niet geeindigd 
wordt aangemerkt, zoolang het geslachte vee 
niet in kieiner dan vierendeelen is verdeeld ; 

dat derhalve de grieven tegen 's-Hofs be
slissing geen steun vinden in de wet en het 
middel dus is ongegrond ; 

0,, ten aanzien vaq de bij memorie voorge
stelde gelijkluidende middelen van cassatie : 

dat deze blijkens de daarbij gegeven toe
lichting, nader namens den eersten requirant 
uiteengezet bij pleidooi, berusten op de stelling 

1dat, waar artikel 13 der wet van 22 Augustus 
1822, met strafbedreiging tegen de niet-na
koming, den slachters voorschrijft bij de visi
at en ,aan d · , a ·,bten te verto: nen e k -, i

tantien van betaalden accijns voor het bij hen 
bevonden geslacht wordende vee of van het 
reeds geslachte, ma.ar nog onafgehakte vleesch, 
de uitsluiting der strafbaarheid alleen dan ka.n 
plaats vinden, wanneer het feit der nood
lachting noodwindig het, ontbreken der accijns

'tantie of antler dekkingsdoc=!'Dt bij de 
· sitatie ten gevolge heeft, met andere woorden : 
et gemis dier dekking een gevolg is van over
acht (a.rtikel 40 Sr.); 
0., dat uit de bij het onderzoek van het voor

a.and middel besproken voorschiiften van het 
erste lid van a.rtikel 13 en het vierde lid van 
rtikel 2 der wet van 2 Augustus 1822 (St ,atsblad 
0 • 31), houdende de belasting op het geslacht, 
olgt, da.t ingeva.l van sla.chting nit nood, zoo 
e tijd niet mocht l;\>estaan de voorschriften 
ezer wet omtrent de vooraiga,a.,nde soha.tting 
an het vee en de beta.ling van den a.ccijns te 
ervullen, de kennisgeving der slachting, zoo
ang deze nog niet is afgeloopen, a.an den daar
ij a.a.ngeduiden am btenaar nog steeds ka.n ge
chieden, zooda.t de bij a.rtikel• 13 aa.n de slach-

• i. ,, 

ters opgelegde verplichting tot vertoon bij de . 
visitatie van de kwita.ntie van den beta.a.lden 
accijns, in zoodanig geval niet is voorgeschreven 
en het nalaten daarvan derhalve volgens dat 
artikel niet is een strafbaar feit ; 

dat alzoo het Hof, het geval van noodsla.ch
ting aanwezig oordeelende en daarbij kenlijk 
mede bekla.agde's beroep op het ontbreken 
van tijd, om de voorschriften der wet omtrent 
de voorafgaande aangifte en beta.ling te ver
vullen, aannemelijk achtende, met jmste toe
passing van de artikelen 2 en 13 het bewezen 
feit niet strafbaar heeft verklaa.rd ; 

dat door zoodaPige besiissing a.rtikel 40 Sr. 
niet kan zijn geschonden, vermits bij de meer
genoemde wet, rakende zaken van Rijksbe
lastingen, blijkens hare voormelde artikelen, 
een bijzondere regeling ingeval van noodslach
ting wordt gegeven, waardoor de strafbaarheid 
van het niet-nakomen der verplichting van den 
slachter tot het vertoonen der kwitantie van 
den betaalden accijns voor het bij , hem be
vonden geslacht wordende vee of van het reeds 
geslachte, maar nog onafgehakte vleesch, wordt 
opgeheven en derha.lve de bepaling omtrent 
het onderwerp van overma.cht in het Wetboek 
van Strafrecht, ingevolge a.rtikel 7 der wet 
van 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), buiten 
toepassing blijft ; 

dat mitsdie'n ook deze middelen zijn onge
grond; 

Verwerpt het beroep, zoowel van den Minister 
van Fina.ncien, als van den Procureur-Generaa.l 
te Amsterdam. (N. J.) 

13 April 1920. BESLUIT, 'betreffende de tiende 
algemeene volksteliing. S. 177. 

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

Binnenlandsche Zaken van 18 Maart 1920, 
n°. 2953, afdeeling Binn~11landsch Bestuur; 

Gelet op art. 2 der m t van 22 April 1879 
(Staatsblad 11° . . 63), gewiizigd bij de wet 

1
van 

26 April 1918 (Staatsb1ad _n°. 270); 
Den Raad van State gehoord, advies van 

6 April 1920, n°. 14 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenla.ndsche Z!tken van 10 April 
1920, no. 4737, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De tiende algemeene volksteliing 

heeft ten doel de aanwijzing van alien, die te, 
middernacht tusschen 31 December 1920 en 
1 Ja.nuari 1921 hunne werkelijke woonplaats 
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binnen Nederland hebben, onverschillig of zij 
-Op dat tijdstip in hunne woning al dan niet 
.aanwezig zijn of zich tijdelijk buiten het Rijk 
in Europa bevinden,. a.lsmede van heh, die, 
zonder werkelijke woonplaats binnen Nederland 
t e hebben, op dat tijdstip aldaar aanwezig zijn ; 
met vermelding ten aanzien van ieder : 

a. van familienaam en voornamen ; 
b. van ges!acht ; 
c. of hij in een gezin, dan we! afzonderlijk 

leeft ; behoudens het bepaalde in art. 2 van 
·Ons tegenwoordig besluit ; 

d. zoo hij in een gezin leeft, of hij dan daarin 
is als hoofd ; of (voor zooveel de vrouwen 
betreft) als echtgenoote ; of als zoon of dochter ; 
,of in andere betrekking van verwantschap, 
zoo ja, welke ; of als niet-verwant inwonend ; 
-of als kostganger of bestedeling ; of in dienst
betrekking, met vermelding daarbij of al dan 
niet verwantschap met het hoofd des gezins 
.bestaat ; liehoudens het bepaalde in art. 2 
van Ons tegen.woordig besluit ; 

e. van dorp, gemeente en provincie of (voor 
hen, die buiten het Rijk in Europa geboren zijn) 
van de plaats en het land der geboorte; 

/. van de huis,esting; overeenkomstig de 
bepalingen van art. 3 van Ons tegenwoordig 
besluit. 

g. of hij in den nacht van 31 December 
1920 op 1 Januari 1921 in zijne woning aanwezig 
-was, of waar hij toen was; met <lien verstande, 
.dat zij., die op het tijdstip der telling geen 
,nachtverblijf hebben waar zij alsdan vertoeven, 
geacht worden · op dat tijdstip daar te zijn, 
waar zij het eerstvolgend nachtverblijf hebben; 

h. of hij is Nederlander door geboorte of 
door naturalisatie, of {voor de gehuwde vrouw) 
door huwelijk, en zoo hij geen Nederlander is, 
tot welk volk hij behoort ; 

i. van dag, maand en jaar der geboorte, 
(leeftu, d) ; 

k. of hij is ongehuwd, of gehuwd, of weduw
naar (weduwe), of gescheiden van echt, of 
gescheiden van tafel en bed, en, voor de 
gehuwde vrouw, hoeveel levende en leven-
1ooze kinderen, met onderscheiding naa:r bet 
geslacht, staande huwelijk, uit haar zijn gebo
ren, en hoeveel van die levend geborenen zijn 
overleden. 

l. of hij tot een kerkgenootschap of zelf
standige kerkelijke gemeente behoort, of tot 

. eenige andere godsdienstige gemeenschap, 
zoo ja, tot welke ; 

m. van ambt, bediening of beroep ; overeen
komstig de bepalingen van art. 4 van Ons 
tegenwoordig besluit; 

n . of hij is blind- of doofgeboren (z. g. n. 
doofstom) of op zoo jeugdigen leeftijd blind 
of doof geworden, dat hij het onderwijs op 
de lagere school niet kon of zal kunnen volgen. 

of dat p.ij op lateren leeftijd blind is geworden; 
en of de onder n genoemde personen genieten 
of hebben genoten het voor dezen bestemde 
onderwijs; 

o. of hij heeft eene afwijking van romp of 
ledematen . 

2. Ten aanzien van opgenomenen of ver
pleegden in gebouwen, gestichten en schepen 
staande onder bestuur of toezicht van Rijkswege 
en vermeld in art. 1 van het Koninklijk besluit 
van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 142), laatstelijk . 
gewijzigd bij Ons besluit van 12 Juli 1917 
(Staatsblad n°. 486), en in kloosters, inrichtingen 
van onderwijs, gesticbten tot opvo~ding• 
gestichten tot verzorging van den ouden dag, 
gesticbten voor doofstommen of blinden, 
armhuizen en passantenhuizen, worden de 
vragen, bedoeld onder c en d, in art. 1 van Ons 
tegenwoordig besluit beantwoord met vermel
ding van den aard der jnstelling en als hoe -
danig de persoon daarin is. 

3. Ter zake van de huisvesting, bedoeld 
onder / in art. 1 van Ons tegenwoordig besluit, 
wordt ,ermeld : 

a. hoeveel personen in het gezin van elk 
gezinshoofd samenwonen, gesplitst naar de 
geslachten en naar leeftijd met vermelding, 
hoeveel inwonende dienstboden daaronder zijn 
begrepen, gesplitst naar het geslacht ; 

b. of bet gezinshoofd is gehuwd, , en zoo ja 
of de beide echtgenooten in de zelfde woning 
wonen; 

c. boeveel vertrekken elk gezinshoofd met 
gezin en elk afzonderlijk levende voor bewoning 
ter beschikking heeft : 

4. Ter zake van de vermelding van bet 
ambt, de bedien~g of het beroep, bedoeld 
onder m, in art. 1 van Ons tegenwoordig 
besluit, wordt het volgende in acht genomen : 

Indien een persoon meer dan een ambt-, 
bediening of beroep uitoefent, wordt eerst het 
hoofdberoep , dat is bet beroep, waarbij de 
persoon bet meeste belang heeft, vermeld en 
daarna de nevenberoepen. 

Zij die een ambt, bediening of beroep uitoefe. 
nen, worden onderscheiden in: 

A. hen, die dat alleen of met anderen voor 
eigen rekening of 

B. hen, die dit in dienstbetrekking uitoefenen. 
Van de sub A genoemde personen benevens 

. van de sub B bedoelde directeuren en beheerders 
eener inrichting of onderneming, van hoofden 
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van bedrijven dus, moeten in een daarvoor 
aangewezen formulier enk'.ele bijzonderheden 
omtrent de bedrijven, aan welker hoofd zij 
~taan, worden medegedeeld. 

Van de sub B genoemde personen moet 
v oorts blijken : 

I . of zij werkzaam zijn, als Directeur of 
beheerder eener inrichting of ondem eming, 
of belast zijn met opzicht of controle, bijv . als 
meesterknecht, ploegbaas, opzichter; · 

II. in welk soort van inrichting zij werkzaam 
zijn en 

III. hoe de naam is van hem of haar in 
wiens dienst zij werkzaam zijn. 

5. Voor de toepassing van Ons tegenwoordig 
·besluit is de werkelijke woonplaats van ieder 
daar, waar hij d1e heeft volgens de voorschriften 
van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 

. S taatsblad n°. 140), la;tstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 3 November 1916 (S taatsblad 
n °. 493). 

Zij, die op het tijdstip der volkst elling. in 
N eder/.and vertoeven, zonder dat blijkt, waar 
zij werkelijke woonplaats hebben, worden 
geacht werkelijke woonplaat s te hebben in de 
gemeente, waar zij verklaren thuis t e behooren. 

6. De personen, genoemd in art. 1 van het 
Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
n°. 142), laat stelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 12 Juli 1917 (S taaisb/.ad n°. 486), hebben 
werkelijke woonplaats in de gemeente, waarin 
het gebouw, gesticht of schip, tot welks bevol
king zij behooren, gelegen is. 

Personen, die n achtverblijf hebben in zulk 
een gebouw, gesticht of schip, zonder t e behoo
ren t ot hen, die in het afzonderlijk register , 
bedoeld in art . 1 van eerst genoemd Koninklijk 
besluit, moeten worden ingeschreven, worden 
a ls aldaar tijdelijk aanwezig beschouwd. 

De werkelijke woonplaats van een krankzin
n ige, die het gesticht, waarin hij was opgenomen, 
met verlof heeft verlaten, blijft, zoolang hem 
geen ontslag is verleend, in het gesticht, waarin 

· h ij was opgenomen. 
Een veroordeelde, die overeenkomstig art. 25 

van het Wetboek van Strafrecht hechtenis 
oridergaat in een gesticht, bestemd tot de 
uitvoering van gevangenisstraf, wordt geacht 
geen werkelijke woonplaat s meer in dat ge
sticht t e hebben . 

7. Het houden der volkstelling is opgedra
gen aan de gemeentebesturen . 

8 . Uit 's Rijks kas wordt aan iedere ge
meente, ter vergoeding van de kosten der 
volkstelling, • zoodanig bedrag verstrekt als 
nader door Ons zal worden bepaald. 

1920. 

Tot het verkrijgen der in a.rt . 1 van Ons 
tegenwoordig besluit bedoelde opgaven worden 
kaarten en omslagen ingevuld. 

Het model dier kaarten en omslagen wordt 
vastgesteld door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken. 

Voorschriften omtrent de wijze van invulling 
worden gegeven op de kaarten en omslagen 
zelve of op een stuk, dat daarbij wordt aange
boden . 

10. Ieder, die op het tijdstip der telling of 
gedurende de bewerking van de uitkomsten 
der telling in Nederland aanwezig is, is verplicht, 
alle opgaven, in art. 1 van Ons tegenwoordig 
besluit bedoeld, die door eenig gemeentebe
stuur verlangd worden omtrent hem zelven 
of de personen, die gedurende dat tijdvak 
deel uitmaketl van zijn gezin ofbij hemaanwezig 
zijn, of die tot de bevolking behooren van of 
aanwezig zijn in een onder zijn bestuur staande 
instelling, gebouw, gesticht of schip, voor 
zooveel hij tot het doen der opgaven in staa.t is , 
t e verstrekken overeenkomstig de door Onze 
Minister- van Binnenlandsche Zaken gegeven 
voorschriften. 

Het boofd van ieder gezin of de bestuurder 
van iedere instelling, gebouw, gesticht of schip, 
waar de in art . 9 van Ons tegenwoordig besluit 
bedoelde kaarten en omslagen worden bezorgd , 
is verplicht. voor de beboorlijke invulling zorg 
te dragen. 

11. Schippers en bewoners van woonwagens 
leveren hunne ingevulde kaart of kaarten en 
omslagen in op de plaats waar zij na .het tijdstip 
der telling het eerst daartoe in de gelegenheid 
zijn. 

Wanneer schippers en bewoners van woon
wagens de kaarten en omslagen inleveren, 
wordt hun daarvoor een ontvangbewijs over
handigd, dat zij tot en met den l sten Februari 
1921 moeten vertoonen aan elken ambtenaar 
van het openbaar gezag , die het bun afvraagt. 
Schippers, of bewoners van woonwagens, 
die tijdens het uitreikender volkstellingskaarten 
in bet buitenland vertoeven en niet v66r 
1 Februari in het land t erugkeeren , moet en 
v66r dien datum aan het bestuur der gemeente, 
in welker bevolkingsregister zij zijningeschreven , 
schriftelijk de vereischte opga ven voor de 
volkstelling doen . 

12. De werkzaamheden der gemeentebe
sturen en va.n Onze Commissarissen in de 
ptovincien t en opzicbte der volkstelling worden 
gere geld door voorscbriften , door Onzen Minister 
van ·Binnenlandscbe Zaken uit te vaardigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

23 
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belast met de uitvoering van dit besluit, I 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst / 
en waarvan kenrus zal worden gegeven aan 
den Raad van State. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 5, onder letter g, van bet Konink

lijk besluit van 26 Maart 1895 (Staatsblall 
n°. 37), zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 22 Maart 1917 (Staatsblad: 
n°. 246), worden de volgende wijzigingen ge
bracht: 

's-Gravenbage, den 13den April 1920. 

WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 15 April 1920.) 

13 April, 1920. BESLUIT tot nadere wijziging 
van bet Koninklijk besluit van 26 Maart 
1895 (Staatsblad n°. 37), tot aanwijzing van 
eenige getuigscbriften en diploma's, als be
doeld in de artikelen 3 en 9 der wet van 25 
December 1878 (Staatsbl. n°. 222), houdende -
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apotbekersbediende, aan
gevuld bij de wetten van 28 Juni 1881 
(Staatsblad n°. 103) en van 26 October 1889 
(Staatsblad n°. 137) en gewijzigd bij de 
wetten van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 261), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
27 April 1904 (Staatsblad n°. 81), 16 Juli 
1907 (Staatsblad n°. 212) en 28 April 1913 
(Staatsblad n°. 166), zcioals dat besluit , 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 22 Maart 1917 (Staat;;blad n°. 246). 
s_ 118. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Maart 1920, n°. 7213, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet op de artikelen 8 en 9 der wet van 
25 December 1878 (Staatsblad n°. 222), houdende 
regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apotbekersbediende, aange
vuld bij de wetten van 28 Juni 1881 (Staatsblad 
n°. 103) en van 26 October J.889 (Staatsblad 
n°. 137) en gewijzigd bij de wetten van 12 De
cember 1892 (Staatsblad n°. 261), 21 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 157), 27 April 1904 (Staatsblad 
n°_ 81), 16 Juli 1907 (Staatsblad n°. 212) en 
28 April 1913 (Staatsblad n°. 166) ; 

Gezien de adviezen van ieder der Senaten 
der Rijks Universiteiten; 

Den Raad vaR State gehoord (advies van 
30 Ma.art 1920, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 April 1920, n°. 1209, 
afdeeling Hooger Onderwijs; 

voor: ,,of" tusschen ,,(Tennessee)" en ,,a.an" 
wordt gelezen : ,,eene komma" ; aan het slot 
vervalt de ,,kommapunt" en wordt het volgende 
toegevoegd : _ 

,,of aan bet Tandheelkundig Instituut van 
de Western Reserve University te Cleveland 
(Ohio)." 

Onze Minister van Onderwijs•, Kunsten en 
Wetenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen. 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 3 Mei 1920.) 

13 April 1920. BESLUIT tot nadere wijziging 
van bet Voorscbrift betreffende de beoor
deelingslijsten van de officieren bij de 
Landmacht. S. 179. 

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

Oorlog a. i. van 10 Maart 1920, Gebeim, E 26 ;. 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 Maart 1920, n°. 41, Geheim La. E 1 ); 

Gezien het nader rapport van voomoemden 
Minister van 9 April 1920, Geheim, Litt. E 38 ;. 

Hebben goedgevonden en verstaan te, 

bepalen: 
Eenig artikel. 

Het Voorschrift betreffende de beoordee
lingslijsten van de Officieren bij de Landmacht, 
vastgesteld bij bet Koninklijk Besluit van 
23 September 1908 (Staatsblad n°. 300), gewij
zigd bij bet Koninklijk Besluit van 9 November-
1912 (Staatsblad n°. 344) en dat van 6 September-
1919 (Staatsblad n°. 558), wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

1°. Het 4de lid van § 22 vervalt . 
2°. In het laatste lid van § 37 worden de 

woorden: ,,Apotheker en de Directeur" vervan
gen door: ,,Apotbeker, Directeur". 

3°. In het lste lid van § 41 wordt het woord 
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,,landweerdistrict" vervangen door ,,landweer
bataljon". 

40, Het l ste lid van § 41 aan te ,ullen met : 
,,Voor zooveel betreft de ruet tot een land

weerbataljon behoorende landweerofficieren en 
reserve-officieren, bestemd voor den dienst 
bij de landweer, rust deze taak op den comman
dant van het landweerdistrict, waartoe deze 
officieren behooren ." 

5°. In het 2de lid van § 41 worden de woor
den : ,,en van de Militaire Administratie" 
vervangen door : ,,der Milita,ire Administratie 
en van de Compagnieen Hospitaalsoldaten"· 
. 6°. In het v66rlaatste lid van § 41 worden 
tusschen de woorden : ,,Landmacht" en ,,die'' 
ingelascht de woorden : ,,- voor zooveel de 
Paardenartsen betreft aan den Chef van den 
Veterinairen Dienst." 

70, In het laatste lid van § 41 worden de 
woorden : ,, voormelden Inspecteur gezonden 
aan den Chef" vervangen door : ,,den Chef 
van het betrokken dienstvak gezondenaan hem." 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaa.tst, en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden medege
deeld: 

's-Gravenhage, den 13den April 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorl,og, W. F. PoP. 

( Uitgeg. 27 April 1920.) 

14 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door 
A. KARs, hoofd der openbare lagere school 
te Goudriaan, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuidholland, van 
20 Januari 1919, B.,n°. 159, (4de afdeeling}, 
G. S., n°. 34, tot goedkeuring van de door 
den Raad der gemeente Goudriaan op 
16 Januari 1919 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 180. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
A. Ka.rs, hoofd der openba,re lagere school te 
Goudriaan, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, van 20 Januari 1919, 
B., no. 159, (4de afdeeling), G. S., n°. 34, tot 
goedke_uring van de door den Raad der ge
meente Goudriaan op 16 Januari 1919 vastge
stelde verordening tot regeling der jaarwedden 

van het onderwijzend personoel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
29 October 1919, n°. 365; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
10 April 1920, n°. 2771/1, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0., dat de Raad der gemeente Goudriaan 
bij zijn besluit van 16 Januari 1919 eene 
verordening tot regeling van de jaarwedden 
der onderwijzers in dir, gemeente heeft -.,;ast
gesteld, waarbij de verordening van 29 Augus
tus 1918, welke door Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland niet was goedgekeurd, werd 
gewijzigd en aangevuld ; 

dat in de verordening van 16 Januari 19Hl 
o. a. de volgende bepalingen zijn opgenomen 

in artikel 1, dat de jaarwedden van bet 
onderwijzend personeel der openbare lagel,"0 
school bedragen met inbegrip van hetgeen 
door dit personeel wordt genoten krachtens 
de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 
147): 1°. voor het hoofd der openbare lagere 
school eene aanvangswedde van f 1200, op
klimmende na 16 dienstjaren tot een maximum 
van f 1700; 2°. voor elk der ondorwijzers, die 
bet hoofd der school bijstaan, eene aanvangs
wedde van f 700, opklimmende na 13 dienst
jaren tot een maximum van f 1300 ; 

in artikel 14, dat deze verordening in werking 
treedt met ingang van 1 Januari 1918 ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij besluit van 20 Januari 1919, B., n°. 159, 
(4de afdeeling), G. S., n°. 34, aan die verorde
ning hunne goedkeuring hebben verleend; 

dat tegen dat besluit A. Kars, hoofd der 
openbare lagere school te Goudriaan, bij Ons 
in beroep is gekomen met verzoek, dat eene 
betere salarisregeling worde vastgesteld ; 

Overwegende, dat de jaarweddenregeling, 
zooals zij door den Raad der gemeente Goudriaan 
is vastgesteld, als voldoende moet worden 
beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling va-n bet lager 
onderwijs ; . 

Hel>hcn goedge,-onden en. '"erstaan : 
met handhaving van bet besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuidholland het daartegen 
door den appellant ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voomoemden Minister in het Staatsblad 

23* 
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zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den April 1920. 

-N°. 2771' . 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 30 April 1920.) 

LAGER ONDE i1WIJS 
ALGEMEE~. 

op salarisregelingen van onderwijzers niet 
meer in aanmerking komt en derhal ve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten die 
goedkeuring betreffende geen beroep op Ons 
is toegelaten ; 

Gezien de wet tot regeling ,an het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister va:n Onderwijs , Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 

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

's-Gravenhage, 10 April I De Minister van Onderwijs, 
Beroep tegen onder
wijzerssalarissegeling 

te Goudriaan. 

1920. \ Kunsten en Wetenschappen, 
I 

A an de Koningin. 
Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 

1919, n°. 75, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en ad vies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 365, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan, krachtens machti 
ging van Uwe Majesteit, van 9 April 1919, 
n°. 59, de overweging door mij bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Blijkens door mij van Burgemeester en 
Wethouders van Goitdriaan ontvangen inlich
t4tgen heeft de. Raad dier gemeente bij zijn 
besluit van 16 Januari 1919 eene verordening 
tot regeling van de jaarwedden der onderwijzers 
in die gemeente vastgesteld, waarbij de veror
dening van 29 Augustus 1918, welke door Gede
puteerde Staten van Zitidholland niet was 
gpedgekeurd, werd gewijzigd en aangevuld. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft 
tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel 
dat de bevoegdheid van Gedeputeerde State~ 
om een Raadsbesluit, in 1919 genomen, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door waarbij de verordening van 1918 tot regeling 
A. Kars, hoofd der openbare lagere school te van de jaarwedden der onderwijzers, verbonden 
Goudriaan, t egen bet besluit van Gedeputeerde aan openbare lagere scholen, werd gewijzigd 
Staten van Zitidholland van 20 Januari 1919, I of aangevuld, ook na 1 Januari 1919 al dan 
B. , no. 159, (4de afdeeling), G. S., n°. 34, tot niet goed te keuren, en de bevoegdheid van 
goedkeuring van de door den Raad der ge- Uwe Majesteit, om in geval van hooger beroep 
meente Goitdriaan op 16 Januari 1919 vastge- tegen een besluit van Gedeputeerde Staten, die 
stelde verordening tot regeling der jaarwedden goedkeuring betreffende, eene beslissing te 
van het onderwijzend personeel bij het openbaar nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
lager onderwijs aldaar; vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is, 

Den Raad van State, Afdeeling voor de of de appellant in zijn beroep niet-ontvankelijk 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van is, als volkomen rechtsgeldig moeten worden 
29 October 1919; n°. 365 ; beschouwd. 

Op de voordracht van Onzen Minister van In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van en thans overgaande tot het uitbrengen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding een ad vies in zake het onderhavige beroep, 
op 1 Jamiari 1919 van de gewijzigde wet tot ben ik van oordeel, dat het door den appellant 
regeling van het Lager Onderwijs die de sala- ingestelde beroep ongegrond is. 
rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag De gronden, waarop dit oordeel steunt, 
egelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
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Majesteit hierbij eerbieclig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . Tu. DE VISSER. 

14 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door m e juf

frouw J. C. Venderbos, onderwijzeres· 
aan de open bare Jagere school te Goudriaan, 
tegen het bes!uit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 20 Januari 1919, 
n°. 159, (4e afd.), G. S. n°. 34, tot goedkeu
ring van de door den Raad der gemeente 
Goudriaan op 16 J anuari 1919 vastgeste!de 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personee! bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 181. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Bescbikkende op het beroep, ingesteld door 
mejuffrouw J. C. Venderbos, onderwijzeres 
aan de openbare Jagere school te Goudriaan, 
tegen het bes!uit van Gedeputeorde Staten van 
Zuidholland, van 20 Januari 1919, B. n°. 159, 
(4e afd.), G. S. n°. 34, tot goedkeuring van de 
door den Raad der gemeente Goudriaan op 
16 J anuari 1919 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden ,an het onderwijzend 
personeel bij het openbaar Jager onderwijs 
a!daar; 

Den Raad van Stste, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 367 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
10 April 1920, n°. 2771/2, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Goudriaan bij zijn besluit van 16 Januari 1919 
eene verordening tot regeling van de jaarwedden 

(4e afd.), G. S. n°. 34, aan die verordening hunne 
goedkeuring hebben verleend ; 

dat tegen dat bes!uit mejuffrouw J.C. Vender
bos, onderwijzeres aan de openbare lagere 
school te Goudriaan, bij Ops in beroep is geko 
men, met verzoek, dat' eene afzonderlijke 
regeling van de vergoeding voor het geven 
van onderwijs in de nuttige handwerken worde 
opgenomen, a.anvoerende, da~ zij zeven uren 
handwerkonderwijs buiten de gewone schor)l
uren moet geven, waarvoor volgens de goed6e
keurde regeling niets is uitgetrokken, zoodat 
zij dus 7 uur gratis onderwijs moet geven in 
de handwerken, terwijl overal elders dit onder
wijs buiten de gewone schooluren gegeven ook 
extra wordt betaald ; 

0., dat de jaarweddenregeling zooa!s zij door 
den Raad der gemeente Goudriaan is vastge
steld, a!s voldoende moet worden beschouwd ; 

Gezien de wet tot regeling van het Jager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuidholland het daartegen 
door de appellante ingestelde beroep ongegrond 
te verk!aren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is be!ast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afscbrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen , 

J. Tu. DE VISSER. 
( Uitgeg. 30 April 1920.) 

der onderwijzers in die gemeente heeft vastge- LAGER ONDERWIJS 
ste!d, waarbij de verordening van 29 Augustus ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 10 April 1918, welke door Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland niet was goedgekeurd, werd gewij
zigd en aangevuld ; 

Beroep tegen onderwij- 1920. 
zer~jaarweddenregeling 

te Goudriaa.n. dat in de verordening van 16 Januari 1919 
geene . afzonderlijke be!ooning is toegekend I 
voor het geven van onderwijs in de nuttige Aan de Koningin. 
handwerken ; · Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 

dat a.rt. 14 dezer verordening bepaalt, dat 1919, )1°. 73, werd van wege Uwe Majesteit om 
zij in werking treedt met ingang van 1 Januari I consideratien en advies in mijne handen gesteld 
1918; het advies van den Raad van State, Afdeeling 

dat Gedeputeerde Staten van ZuidhoUand voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
bij besluit van 20 Januari 1919, B. n°. 159, 1919, n°. 367, vergezeld van het ontwerp van 
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een met redenen om.kleed, door Uwe Majesteit I, teerde Staten van Zuidholland niet was goedge
te nemen besluit, betreffende het beroep, J keurd, werd gewijzigd en aangevuld . 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
Majesteit, van 2 April 1919, n°. 77, de overwe- van 4 Februari 1920, n°.10322, afdeeling Lager 
ging door mij bij die Afdeeling is aanhangig Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
gemaakt. Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: (Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 
Wu WILHELMINA, ENZ. ; bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om een 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door Raadsbesluit, in 1919 genomen, waarbij de 

mejuffrouw J . C. Venderbos, onderwijzeres ·verordening van 1918 tot regeling van de 
aan de openbare lagere school te Goudriaan, jaarwedden der onderwijzers', verbonden aan 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van openbare lagere scholen, werd gewijzigd of 
Zuidholland van 20 Januari 1919, B, n°. 159 aangevuld, ook na 1 Januari 1919 al dan niet 
(4• Afd.) G. S. n°. 34, tot goedkeuring van de goed te keuren, en de bevoegdheid van Uwe 
door den Raad der gemeente Goudriaan op Majesteit, om in geval van hooger beroep tegen 
16 Januari 1919 vastgestelde verordening tot een besluit van Gedepµtee rde Staten, die goed
regeling der jaarwedden van het onderwijzend keuring betreffende, eene beslissing te nemen , 
personeel bij het openbaar lager onderwijs waarbij de vereischte regeling wordt vastgesteld, 
aldaar; tenzij het beroep ongegrond is, of de appellant 

Den Raad van State, Afdeeling voor de in zijn beroep niet-ontvankelijk is, als volkomen 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van rechtsgeldig moet worden beschouwd. 
29 October 1919, no. 367; In aansluiting aan deze algemeene redenen, 

Op de voordracht van Onzen Minister ,van en thans overgaande tot het uitbrengen van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van een ad vies in zake het onderhavige beroep, ben 

Overwegende: dat met de in-werking-treding ik van oordeel, dat het door de appellante 
op_ 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot ingestelde beroep ongegrond is. 
regeling van het Lager Onderwijs die de · De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grond- vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers wordt aangeboden. 
niet meer in aanmerking komt en derhalve De Minister van Onderwijs, 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten Kunsten en W etenschappen, 
die goedkeuring betreffende geen beroep op Ons J. TH. DE VISSER. 
is toegelaten ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de appellante niet-ontvankelijk te verklaren 

in haar beroep. 
Onze Minister van Ond(lrwijs, Kunsten ·en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet· 
vereenigen. 

Blijkens door mij van. Burgemeester en . 
Wethouders van Goudriaan ontvangen inlich
tingen heeft de Raad dier gemeente bij zijn 
besluit van 16 Januari 1919 eene verordening tot 
regeling van de jaarwedden der onderwijzers in 
die gemeente vastgesteld, waarbij de verorde
ning van 29 Augustus 1918, welke door Gedepu· 

14 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door A. Bron
dijk en 3 anderen, a!len onde;rwijzers in 
de gemeente Onstwedde, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 3 October 1918, n°. 155, 3de afd., 
tot goedkeuring van de door den Raad 
der gemeente Onstwedde op 20 September 
1918 vastgestelde verordening tot rege
ling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onder
wijs aldaar. S. 182. 

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

A. Brondijk en 3 anderen, allen onderwijzers 
in de gemeente Onstwedde, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
3 October 1918, n°. 155, 3de afdeeling, tot 
goedkeuring van de door den Raad der gemeente 
Onstwedde op 20 September 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van 
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het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies ,an 
29 October 1919, n°. 336 ; 

Op de voordracht vau Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
10 April 1920, n°. 3297, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Onstwedde bij zijn besluit van 20 September 
1918, n°. 204, eene verordening, regelende 
de jaarwedden van de hoofden en het verder 
onderwijzend personeel aan de openbare lagere 
scholen in die gemeente, heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

Art. 1. De jaarwedden van het onderwijzend 
personeel der openbare lagere scholen bedragen 
met inbegrip der weddeverhoogingen uit 
's Rijks kas ingevolge de wet van 23 Februari 
1918 (Staatsblad n°. 1_47): 

1. Voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan : 

a. met minder dan 2 dienstjaren f 800; 
b. met 2, doch minder dan 4 dienstjaren 

f 900; 
c. met 4, doch minder dan 6 dienstjaren 

f 1000; 
d. met 6 en meer dienstjaren voor elke twee 

dienstjaren f 50 meer tot een maximum
jaarwedde is bereikt van f 1350. 

2. Voor elk der hoofden van scholen f 500 
meer dan onder 1, letters ar-d is bepaald. 

Art. 3. Behoudens het bepaalde bij artikel 7 
gaat de verhooging der jaarwedde in : 

a. wegens diensttijd, met den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin een dienst 
van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 jaren is 
volbracht. 

Art. 14. Deze verordening wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 Januari 1918; 

dat bij besluit van 3 Oct.ober 1918, n°. 155, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro
ningen aan die verordening hunne goedkeuring 
bebben ver!eend; 

d!),t tegen dat besluit A. Brondijk en 3 an
deren, allen onderwijzers in de gemeente Onst
wedde, bij Ons in beroep zijn gekomen, waarbij 
zij i,ene betere jaarweddenregeling verzoeken ; 

Overwegende, dat de jaarweddenregeling, 
zooals zij door den Raad der gemeente Onst
wedde is vastgesteld, als voldoende moet worden 
beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het besluit van Gede

puteerde Staten van Groningen het daartegen 
door de appellanten ingestelde beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met bet rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 

worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 14den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 30 April 1920.) 

No. 3297. 

LAGER ONDERWlJS 
ALGEMEEN. 

Beroep in zake onderwijzers
jaarweddenregeling te 

Onstwedde. 

's-Gravenhage, 10 April 1920. 

Aan de Koningin. 
Bij Kabinetsbescbikking van 12 November 

1919, n°. 69, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en ad vies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Gescbillen van Bestuur, van 
29 October 1919, n°. 336, vergezeld van het 
ontwerp van een met redenen ::-mkleed, door 
Uwe Mafesteit te nemen bes!uit, betreffende 
het beroep, waarvan, krachtens machtiging 
van Uwe Majesteit, van 19 Maart 1919, no. 74, 
de overweging door mij bij die Afdeeling is 
aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het be~ep, ingesteld door 
A. Brondijk en 3 anderen, allen onderwijzers 
in de gemeente Onstwedde, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
3 October 1918, n°. 155, 3de afdeeling, tot 
goedkeuring van de door den Raad der gemeente 
Onst_wedde op 20 September 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 336; 
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Op de voordracht van Onzen Min_ister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grorid-

van dit besluit, waa.rvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K1insten en Wetenscha:ppen, 

slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers vereenigen. 
niet meer in aanmerk:ing komt en derhalve Op de gronden, aange,oerd in mijn rapport 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
die goedkeuring betreffende geen beroep op Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
ons is toegelaten ; Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 

dat immers de voorschriften betreffende de I (Staat,,bla,l n°. 58) , ben ik van oordeel, dat 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling geval van hooger beroep tegen een in 1918 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van I genomen besluit van Gedeputeerde. Staten, 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel waarbij een Raadsbesluit, eveneens in 1918 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling - genomen, tot vaststelling van eene verorde
zooals o. a . in art. XIII en XIY der wijzigings- I ning tot regeling van de jaarwedden van de 
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ont- onderwijzers, verbonden aan openbare lagere 
breekt ; scholen, werd goedgekeurd , ook na 1 Januari 

Overwegende wijclers dat art . XI d~r wijzi· 1919 eene beslissing te nemen, waarbij de 
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge- vereischte regeling wo·rdt vastgesteld, tenzij 
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers het beroep ongegrond is, of de appellanten 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze in hun beroep niet-ontvankelijk zijn, als vol
wet aanspraa.k hebben, lager zijn dan het komen recbtsgeldig moet worden beschouwd. 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar: In aa.nsluiting a.an deze a.lgemeene redenen, 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 en thans overgaa.nde tot het uitbrengen van 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari ~918 (Staats- een advies in zake het onderhavige beroep• 
blad no. 147) ; hen ik van oordeel, da.t het ingestelde beroep 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde ongegrond is. 
verordening (d.i. de plaatselijke verordening) De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
mits de va.ststelling van die verordening door vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
plaats gehad, wordt aangeboden. 

voor ieder der bij het in werking treden dezer De Minister van Onderwijs, Kunsten 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge- en Wetenschappen, J. TH. DE VrssER. 
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede het besluit, hetzij van Gede· 
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene alarisregeling redelijkerwij ze moet vol · 
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Habben goedgevonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

ill hun beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 

14 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door G. W. 
Karsten en 3 anderen, alien onderwijzers 
(essen) bij het openbaar lager onderwijs 
in de gemeente Loppersum, tegen . het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 5 September 1918, n°. 145, 
3de afdeeling, tot goedkeuring van de 
door den Ra.ad der gemeente Loppersum 
op 29 · Augustus 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs aldaar. S. 183: 

WrJ WILHELMI A, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. W. Karsten en 3 anderl;ln, alien onder
wijzers(essen) bij het openbaar lager onderwijs 
in de gemeente Loppersum, tegen het besluit 
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van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
5 September 1918, n°. 145, 3de afdeeling," tot 
goedkeuring van de door den Raad der ge
meente Loppersum op 29 Augustus 1918 vast
gestelde verordening tot regaling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a.dvies van 
29 October 1919, n°. 333 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
10 April 1920, no. 3676, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Loppersum bij zijn besluit v>Ln 29 Augustus 
1918, n°. 5, eene verordening tot regeling der 
jaarwedden van de onderwijzers aan de open
bare lagere scholen in die gemeente heeft vast
gesteld; 

dat in die verordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedde van elken 
onderwijzer of elke onderwijzeres bedraagt met 
inbegrip van de weddeverhooging uit 's Rijks 
kas, a]s bedoeld bij de wet van 23 Februari 
1918 (Staatsbl,ai/, n°. 147), eene aanvangswedde 
van f 850 opklimmende na 18 dienstjaren tot 
een maximum van f 1400 ; en indien de betrok
kene is hoofd der school eene aanvangswedde 
van f 1350 opklimmende na 18 dienstjaren tot 
een maximum van f 1900; 

in artikel 13 : Deze verordening treedt in 
werking op 1 Januari 1918 ; 

dat bij besluit van 5 September 1918, n°. 145, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro
ningen aan die verordening hunne goedkeuring 
hebben verleend; 

dat tegen dat besluit G. W. Karsten en 3 
anderen, allen onderwijzers(essen) bij het open
baar lager onderwijs in de gemeente Loppersum, 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat eene betere salarisregeling behoort te worden 
vastgesteld ; 

Overwegende, dat de jaarweddenregeling, 
zooals zij door den Raad der gemeente Lop
persum is vastgesteld, als voldoende moet 
worden beschouwd ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Gede

puteerde Staten van Groningen het daartegen 
door de appellanten ingestelde beroep onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsbl,ad zal 
warden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's Gravenhage, den 14den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunslen 
en w etenschappen, J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 4 Mei 1920.) 
No. 3676. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMF.EN. 

Beroep tegen onder
wijzersjaarwedden

regeling te Loppersum. 

's-Gravenhage, 10 April 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
1919, n°. 66, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, no. 333, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 19 Maart 1919, n°. 74, de over
weging door mij bij die Afdeeling is aanhangig 
gemaakt . 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. W. Karsten en 3 anderen, alien onderwijzers 
(essen) bij het openbaar lager onderwijs in de 
gemeente Loppersum, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, van 5 Sep
tember 1918, n°. 145, 3de afdeeling, tot goed
keuring van de door den Raad der Gemeente 
Loppersum op 29 Augustus 1918 va.stgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 333; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
op 1, Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
reg~ling van het Lager Onderwijs die de 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grand-
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slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers 
niet meer in aanmerking komt en derhalve 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
die goedkeuring betreffende geen beroep op 
Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoo,er deze de vaststelling 
der salarissen bet reffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen , terwijl eene o vergangsbepaling 
zooals o. a. in art. XIII on XIV der wij zigings
wet is vastgesteld - to dezen aanzien ont
breekt; 

Overwegende wijders dat ar t . XI der wij zi
gingswet voorscbrijft dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden waarop de onder 
wijzers aan de openbare lagere scholen krach
tens deze wet aanspraak hebben, lager zijn 
dan het gezamenlijk bedrag der inkornst en 
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 ( d. i. de plaat selijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dien st zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk liedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisrege
lingen door den gemeenteraad v66r 1 Januari 
1919 vastgesteld als een vaststaande norm 
worden aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwijze moet voldoen , 
zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het ·Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minist er van Onderwijs , Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de ui tvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State , Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Ond,erwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met <lit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, no. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Febru
ari 1920 (Staatsblad n°. 58), hen ik van oordeel , 
dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om 
in geval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
va.n eene verordening, regelende de jaarwed

den van de onderwijzers, verbonden aan open
bare lagere soholen , ook na 1 Januari 1919 
eene beslissing te nemen , waarbij de vereischte 
regeling word t vastgesteld, t enzij het beroep 
ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet -ontvankelijk is, als volkomen rechtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen , 
en t hans overgaande t ot het uitbrengen van 
een advies inzake het onderhav ige beroep, ben 
ik van oordeel, dat bet ingest elde beroep onge
grond is . 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in bet ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majest eit hierbij eerbiedig ter bekracbtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Ond,erwijs, Kunsten 
en w etenschappen, J . TH. DE VISSER. 

15 April 1920. BESLUIT, houdende regeling 
van de wijze , waarop de in artikel 3 der 
wet van 27 November 1919 (Staatsblad 
no. 786), bedoelde rijksdaalders, guldens 
en halve guldens buiten omloop worden 
gesteld. S. 184. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Gelet op artikel 3 der wet van den 27sten 

November 1919 (S taatsblad n°. 786), tot wijzi
ging van de ,,Muntwet 1901" en van de Indische 
Muntwet 1912" ; 

Op de voordracbt van Onze Ministers van 
Financien en van Kolonien, van den 16den 
Ma.art 1920, n°. 183, Generale Thesaurie, en 
van den 16den Maart 1920, n°. 1, 2de afdeeling ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 30sten Maart 1920, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minist ers, ,an den 7den April 1920, 
no. 129, Genera.le Tbesaurie, en van den 12den 
April 1920, n°. 66, 2de afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen als volgt : 
Art. 1. De rijksdaalders, guldens en halve 
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guldens, bedoeld in artikel 3 der wet van 27 
November 1919 (Staatsblad n°. 786), tot wij-
7,iging vari de ,,Muntwet 1901" en van de 
,,lndische Muntwet 1912", worden buiten om
loop gesteld op de tijdstippen, welke onder
scheidenlijk worden vastgesteld door Onzen 
Minister van Financien voor Nederland en 
door Onzen Minister van Kolonien voor Neder-
1,a,ndsch-lndie, voor Suriname en voor Gurafao. 

2. De' in het vorig artikel bedoelde rijks
daalders, guldens en halve guldens zullen 
onderscheidenlijk in N ederland, in N ederlandsch-
1 ndie, in Suriname en in Gurcu;ao tot elk bedrag 
kunnen ingewisseld worden gedurende twee 
maanden na het t ijdstip, dat, volgens het 
bepaalde in artikel 1, voor Nederland en voor 
e lk dier Kolonien is vastgesteld. Deze inwis
seling geschiedt in Nederland aan de kantoren 
d er betaalmeesters en van de ontvangers der 
directe belastingen, invoerrechten en accijnzen 
en in de Kolonien bij de daartoe door den 
-Gouverneur-Generaal of door den Gouverneur 
a an t e wijzen landskassen in die kolonie. 

3. Dit besluit treed t in werking met ingang 
,an den tweeden dag na dien der dagteekening 
,· an het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze :Mini ters van Financien en van Kolo
nien zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het S taatsblad zal warden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den April 1920. 
WILHELMINA. 

De M inister van F inancien, D E V&rns. 
De M inister van K olonien, D E G&..u.FF. 

( Uitgeg. 27 April 1920.) 

15 April 1920. BESLUIT, betrefionde de Ol'ga
nisatie van het technisch personeel van 
het Technisch Bureau van het Departe
ment van Kolonien. S. 185. 

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

Kolonien, van 5 Maart 1920, 9de afdeeling, 
n °. 53; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1920, n°. 27) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Kolonien, van 12 April 1920, 
9de afdeeling. n°. 37; 

Gillet op het ,,Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (S taatsblad n°. 37)" ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 9 Juni 

1914 (Staatsblad n°. 211), te bepalen a.ls volgt: 

De technici van bet Technisch Bureau van 
het Departement van Kolonien bekleeden de 
rangen van: 

technisch ambtenaar 2de klasse ; 
technisch ambtenaar l ste klasse ; · 
t echnisch hoofdambtenaar ; 
ingenieur; 
hoofdingenieur ; 
directeur. 
Zij worden door Ons benoemd en ontslagen. 
Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
Dit besluit werkt terug tot 1 J anuari 1920. 
Onze Minister van Kolonien is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 

en a.an de Algemeene Rekenkamer. 
's-Gravenhage, den 15den April 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Kolonil!n, DE G R A.A.FF. 

(Uitgeg. 6 ]fei 1920.) 

15 A pril 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 Juli 1917 (Staats
blad no. 491), houdende vaststelling van 
bcpalingen betreffende den werkkring van 
het a.an het Departement van Kolonien 
verbonden Kolonia.al Etablissement te 
Amsterdam en bet reffende het personeel 
bij die inrichting. S. 186. 

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

Kolonien , van 5 Maart 1920, 9de afdeeling, 
n °. 53; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1920, no. 27) ; 

Gezien de nadere voordracht . van Onzen 
Minister van Kolonien, van 12 April 1920, 
9de afdeeling, n °. 37 ; 

Gelet op het ,,Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1920 (S taatsblad n°. 37)" ; 

Hebben goedgevondcn en verstaan: 
In Ons besluit van 18 Juli 1917 (Staatsblad 

no. 491), worden de volgcnde wij zigingen ge
bracht: 

a. in het t weede lid van artikel 2 wordt voor 
,,hoofdambtenaren" gelezen : 

hoofdambtenaren l st e klasse ; 
hoofdambtenaren 2de klasse ; 
b. de tweede volzin van het derde lid van 

artikel 4 wordt gelezen : 
Voorts wordt hem voor het schoonhouden 

der lokalen en meubelen eene vergoeding 
t oegekend, waarvan het bedrag door Onzen 
Minister van Kolonien wordt bepaald. 
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Dit besluit werkt t-erug : 
voor zooveel de onder a bedoelde bepaling 

betreft, tot 1 Januari 1920, en 
wat die onder b aangaat, tot 1 October 1919· 
Onze Minister van Kolonien is belast met de 

uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
bu:ul zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 6 Mei 1920.) 

15 Ap1'il 1920. MrssrvE van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de Gemeentebesturen, betreffende : 
Herplaatsing van wachtgelders. 

's-Gravenhage, 15 April 1920. 
In het Voorloopig Verslag van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal betreffende het 
ontwerp der Lager-Onderwijswet is de wensch 
kenbaar gemaakt, te bevorderen, dat bij voor
komende vacatures de gemeenteraden in de 
eerste plaats onderwijzers, die wachtgeld ge
nieten, zullen benoemen. Ook ik acht her
plaatsing van wachtgelders, die voor eene 
nieuwe betrekking geschikt zijn, van zoo groot 
belang, dat ik bij de Memorie van Antwoord 
heb toegezegd maatregelen in dien zin te zul
len nemen en op ernstige medewerking bij de 
gemeentebesturen en het schooltoezicht te 
zullen aandringen. 

Ter uitvoering van dat voornemen heb ik 
de eer U hiernevens een lijst t van wachtgelders 
te doen toekomen, bevattende enkele inlich

staat met de la.atstelijk genoten jaarwedde of 
deze overtreft, onverschillig of hij de benoe
ming aanneemt dan we! voor de betrekking 
bedankt. 

Wanneer het geval zich voordoet, dat een 
wachtgelder bezwaar maakt zich voor herpla.at
sing_ bij het onderwijs beschikbaar te stellen 
wegens gewndheidsredenen, ware zijn aan
dacht te vestigen op artikel 40, der<lE> lid, der 
wet tot regeling van het Jager onderwijs, 
krachtens hetwelk hij, mits tien dienstjar·en 
tellende, in het genot van persioen kar worden 
gesteld . 

Ik heb de eer Uw ernsitge medewerking in 
te roepen om te bevorderen, dat bij voorko
mende vacatures in Uwe gemeente, in de eerste 
plaats, voor zooveel mogelijk, wachtgelders 
zullen worden benoemd. 

E et zal mij voorts aangenaam zijn steeds 
van iedere benoeming van een wachtgelder 
ten spoedigste een afschrift van het betreffende 
raadsbesluit te ontvangen, met opgaaf van 
den datum van ingang der benoeming en van 
het bedrag der aan de betrekking verbonden 
jaarwedde. 

Ook zal ik er gaarne bericht van ontvangen, 
wanneer een wachtgelder zijne medewerking 
tot eene benoeming weigert, met vermelding 
van de redenen, welke hij daarvoor aanvoert. 

Ik stel mij voor Uw College van tijd tot 
tijd een aanvullingslijst te doen toekomen. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Bijv. Stbl.) 

tingen, o. a. omtrent hun leeftijd, laatste 16 April 1920. BESLUIT, houdende ophef-
standpl ta, laatst genoten jaarwedde en tegen- fing van den staat van beleg. S. 187. 
woordige woonplaats. WIJ WILHELMINA, ENZ. 

De districts- en arrondissementsschoolop- Op de voordracht van den Raad van Ministers 
zieners, in wier ressort de wachtgelders laat- van 15 April 1920 ; 
st~lijk zijn werkzaam geweest, zullen, voor- Gelet op art. 3 van de wet van 23 Mei 1899 
zoover doenlijk, ongetwijfeld bereid bevonden (Staatsblad n°. 128); 
worden alle verdere inlichtingen te verschaffen, Hebben goedgevonden en verstaan: 
welke kunnen dienen voor de beoordeeling of met ingang van 1 Mei 1920 op te heffen den 
deze personen voor benoeming in aanmerking staat van beleg in de verschillende gedeelten 
kunnen komen, hetzij rechtstreeks, het,zij door van het grondgebied des Rijks . 
tusschenkomst van den schoolopziener tot Onze Minister van Oorlog, van Marine, van 
wiens ambtsgebied Uwe, gemeente behoort . Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Bin-

Ingevolge artikel 41, vierde lid, onder b, nenlandsche Zaken, van Financien, van Water
der wet tot regeling van het lager onderwijs staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
vervalt het wachtgeld indien de onderwijzer van Kolonien, van Onderwijs, Kunsten en 
tot eene betrekking van gemeentewege vast Wetenschappen en van Arbeid zijn, ieder voor 
wordt benoemd op eene jaarwedde, die gelijk zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 

1 Niet opgenomen. 
1 

van <lit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
I in de Staatscourant zal worden geplaatst en 
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waa.r va.n a.fschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra.venhage, den 16den April 1920. 

WILHELMINA. 

De tijdelij k V oorzitter 
van den Raad, van Miniaters, 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

( Uitgeg. 22 April 1920.) 

16 April 1920. WeT, tot goedkeuring van 
de overeenkomst van ruiling van domein• 
grond onder Gilze, gesloten met W. C. 
H. F. ba.ronesse van der Borch aldaar. 
s. 188. 

16 April 1920. BESLUIT, tot organisatie van 
het personeel van den dienst der Lands
gebouwen. S. 189. 

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

Waterstaa.t van 11 Ma.art 1920, n°. 263, a.fdeeling 
Waterstaat T. ; 

Den · Raad van State gehoord, advies van 
30 Maart 1920, n°, 42; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 April 1920, n°. 263, 
afdeeling Waterstaat T.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van het Koninklijk besluit 

van den 27sten Juni 1917 (Staatsblad, n°. 479) 
te bepalen: 

Het personeel van den dienst der La.ndsge
bouwen bestaat uit : 

t en hoogste 2 Rijksbouwmeesters, bijgestaan 
door ten hoogste 3 adjunct-Rijksbouwmeesters, 
6 ingenieurs of architecten, 20 bouwkundig
hoofdambtenaren of districts-bouwkundigen, 
zoomede door de noodige bouwkundig-ambte. 
naren (verdeeld in 2 klassen) en ambtena.ren 
voor bijzondere diensten (eveneens verdeeld 
in 2 klassen) ; 

voor de administratie en de c-omptabiliteit 
worden de Rijksbouwmeesters bijgestaan door 
ten hoogste 2 ambtenaren van adminis~ratie , 
zoomede door de noodige klerken en schriJvers ; 

met de bewaking en het schoonhouden van 
en met de bediening op de bureelen van de 
Rijksbouwmeesters zijn belast concierges en 
boden; 

voor het uitvoeren van onderhoudswerken 
worden meesterknechts, werklieden en opper
lieden in dienst gesteld ; 

voorts zullen na.ar behoefte worden aangesteld 

tijdelijke ingenieurs, a.rchitecten, opzichters en 
de verder noodige tijdelijke ambtena.ren en 
beambten. 

De Rijksbouwmeesters, de adjunct-Rijks
bouwmeesters, de ingenieurs, de architecten, 
bouwkundig-hoofdambtena.ren, de districts
bouwkundigen, de bouwkundig-ambtenaren en 
de ambtenaren van administratie worden door 
door Ons, de overige ambtenaren en beambten, 
zoomede het tijdelijk personeel door Onzen 
Minister van Waterstaat benoemd, verplaa.tst, 
geschorst en ontslagen. 

De benoemingen in een anderen of bevor
dering tot een hoogeren rang geschieden bij 
keuze. 

Aan de klerken, die als bureelchef dienst 
doen, kan eene toelage van ten hoogste 20 ten 
honderd hunner jaarwedde worden toegekend. 
Het bedrag dezer toelage wordt door Onzen 
Minister van Waterstaat vastgest,eld. 

De instructie voor de Rijksbouwmeesters en 
voor zooveel noodig die voor het overige perso
neel worden door Onzen Minister van Water
staat va.stgesteld. 

De ambtena.ren en bea.mbten leggen voor 
zooveel zulks door Onzen Minister van Water
staat wordt noodig geacht , bij hunne indienst
treding de volgende ambtseed of belofte a£ : 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aa.n de 
Koningin ; dat ik de wetten en verordeningen 
van den · Staat zal nakomen en onderh\mden, 
en dat ik mij in den dienst n auwkeurig zal 
toeleggen op de vervulling mijner verplichtin
gen, overeenkomstig de mij te geven instruc
tiiin. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 
(Dat beloof ik)". 

Deze eed of belofte wordt afgelegd door de 
Rijksbouwmeesters, de adjunct-Rijksbouwmees
ters, de ingenieurs en de architecten voor de 
rechtbank, door de overige ambtenaren en 
beambten voor den kantonrechter hunner 
sta.ndpla.ats. 

Dit besluit wordt geacht tn werking te zijn 
getreden op 1 Januari 1920. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad, zal worden gepla.atst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

's-Gravenhage, den 16den April 1920. ~ ~ 
WILHELMINA. 

De Miniater van Waterstaat, A. A. H.W. Komo. 
( Uitgeg. 4 Mei 1920.) 
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16 April 1920. WE·r tot w1Jz1gmg der wet 
van 23 Juli 1885 (Staatsblaa n°. 142), 
tot regeling der Staatsloterij, zooals deze 
is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 
10 November 1900 (Staatsblad n°. 185). 
s. 190. 

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

dat het wenschelijk is de wet van den 2~sten 
Juli 1885 (Staatsblad n°. 142) tot regeling der 
Staatsloterij, zooals deze is gewijzigd en aan
gevuld bij de wet van den l0den November 
1900 (Staatsblad n°_ 185) te wijzigen en aan 
te vullen, ten einde de inkomsten, verbonden 
aan de betrekking van collecteur der Staats
Joterij, te vermeerderen ; 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. . In de wet van den 23sten Juli 1885 

(Staatsblad n°. 142), zooals deze is gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van den l0den Novem
ber 1900 (Staatsblad n°. 185), worden de vol
gende veranderingen gebracht: 

§ 1. In het eerste lid van artikel 6 worden 
de woorden : ,,drie dagen voor de trekking'' 
vervangen door : .,den derden dag voor dien 
der trekking". 

§ 2. Het eerste lid van artikel 7 wordt 
gelezen als volgt : 

,,De collecteurs en debitanten mogen bij 
verkoop van Joten of gedeelten van Joten geen 
hoogeren prijs vorderen dan: 

a. voor de Joten geldig voor alle klassen : 
voor elk twintigste gedeelte f 3.60; 
b. voor de Joten geldig voor eene klasse : 
voor elk twintigste gedeelte : 
in de eerste kla.sse f 0.85; 
in de tweede klasse f 1.45 ; 
in der derde klasse f 2.15 ; 
in de vierde kla.sse f 2. 95 en 
in de vijfde kla.sse, de eerste en tweede week 

f 3.60; 
en de derde en vierde week, f 4. 
§ 3. Het voorlaatste lid van artikel 12 wordt 

gelezen als volgt : 
,,Wij behouden ons echter voor om, nadat 

de verjaring zal zijn ingetreden, de uitbetaling 
te bevelen van prijzen oi premien, gevallen 
op vemietigde of vermiste loten of gedeelten 
van loten, benevens van den daarvoor betaal
den inleg, voor zoover deze volgens het tweede 
lid va11 artikel 10 voor teruggave vatbaar is, 
wanneer de uitbetaling dier bedragen gevraagd 
is v66r het intreden der verjaring en de belang
hebbenden het waarschijnlijk hebben gemaakt, 
dat zij de daarop reohthebbenden zouden ge
weest zijn:" 

§ 4, Artik.el. 24 vervalt . 
Art. II. Deze wet treedt in werking met 

ingang van 26 April 1920. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den April 

1920. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitge,g. 27 April 1920.) 

16 April 1920. WET, houdende wijziging der 
Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916. 
s. 191. 

Bijl. Harul,. 2• Ka1ner 1918/i9, n°. 420, 1-8; 
1919/20, 28, 1-4. 

Hand. idem 1919/20, bl.adz. 1432-1442, 
1444-1445. 

Hand. l • Kamer 1919/20, bladz. 595, 615, 
617, 620-626. 

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

dat het wenschelijk is de heffing der oorlogs
winstbelasting met ingang van 1 Januari 1919 
te doen vervallen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Wet op de Oorlogswinstbe

lasting 1916 worclen de volgende wijzigingen 
gebracht: 

.4. Het eerste lid van artikel 5 wordt ge
lezen als volgt : 

De belasting wordt geheven over elk jaar, 
dat eindigt met of na den dag, genoemd in 
artike[ 102, tot en met het jaar waartoe de 
eerste Augustus 1918 behoort. 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

Met afwijking van het tweede lid wordt, voor 
de in dat lid onder b bedoelde belastingplich
tigen, wier boekjaar niet samenvalt met het 
kalenderjaar, als jaar, waartoe de eerste Augus
tus 1918 behoort, beschouwd het tijdvak, aan
vangende tegelijk met het boekjaar, waartoe 
de eerste Augustus 1918 behoort, en eindi 
gende 31 December 1918. 

B. Achter artikel 7 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, (7 bia), Juidende: 

Indien volgens artikel 5, derde lid, de be
lasting wordt geheven over een tijdvak dat 
minder of meer dan twaalf maanden bevat, 
treedt in de plaats van de gemiddelde zuivere 
winst, bedoeld in artikel 7, eerste lid, en van 
de zuivere w,nst over het jaar, waartoe de eerste 
Augustus 1913 behoorcle, bedoeld in artikel 7, 
tweede lid, het bedrag dat gevonden wordt 
door die gemiddelde zuivere winst of die zuivere 
winst te vermenigvuldigen met eene gewor:e 
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breuk, waarvan de teller aanwijst het aantal 
geheele maanden in voormeld tijdvak begrepen, 
en de noemer twaalf ·bedraagt. 

G. Aan artikel 13 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

Bij de opbrengst van ondernemmg en ar
beid over het boekjaar dat in 1918 eindigt, 
wordt gevoegd de opbrengst over het tijdvak, 
aanvangende bij het einde van dat boekjaar 
en eindigende 31 Decem her 1918. Is dienten
gevolge in het inkomen over het jaar 1918 be
grepen de opbrengst van ondememing en ar
beid over een tijdvak !anger dan twaalf maan
den, dan wordt het gemiddeld zuiver inkomen, 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, en het zuiver 
inkomen over het jaar waartoe de eerste Augus
tus 1913 behoorde, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, vermeerderd met zooveel twaalfde gedeel
ten van het bedrag dat als opbrengst van 
ondememing en arbeid in dat gemid<leld 
zuiver inkom en of dat inkomen is begrepen, 
als er na het einde van het boekjaar nog ge
heele maanden in het ka-lenderjaar 1918 over 
zijn. 

D. Artikel 99 wordt vervangen door een 
nieuw artikel, luidende als volgt: 

Indien over eenig jaar, bedoeld bij artikel 5, 
te veel belasting is geheven, doordat bij het 
vaststellen van het inkomen of van de winst 
over de verschillende jaren niet, of niet vol
doende rekening is gehouden m et een verlies, 
waarvan het bestaan of de hoegrootheid eerst 
na af!oop van het jaar, waa,rtoe de eerste Augus
tus 1918 behoort, bekend is geworden, wordt 
de te veel geheven belasting t erugbetaald. 

E. Artikel 100 wordt vervangen door een 
nieuw artikel, luidende als volgt: 

De terugbetaling ingevolge het vorig artikel 
wordt v66r 1 Januari 1924 aangevraagd door 
indiening va.n een bezwaarschrift bij den in
specteur in ,viens dienstkring de aanslag is 
opgelegd. De artikelen 46 en 48 tot en met 51 
zijn van toepassing. 

F. In artikel 97 wordt in plaats van ,,ar
tikel 92" gelezen : artikel 92 of artikel 99. 

G. Achter artikel 100 worden opgenomen 
twee nieuwe artikelen, luidende : 

Art. 100 bis. Indien over eenig jaar, be
doeld bij artikel 5, te weinig belasting is ge
heven, doordat bij het vaststellen van het in
komen of van de winst over de verschillende 
jaren een verlies is aangenomen, hetwelk nader 
blijkt niet, of tot een lager bedrag dan dat, 
wa.arop het is begroot, te zijn geleden, ka.n de 
te weinig geheven belasting van den belasting
plichtige of zijne erfgenamen, mits v66r 1 Ja-

nuari 1924, worden nagevorderJ. De arti
kelen 55 en 59 zijn van toepassing. 

Art. 100 ter. De inspecteur kan den be
Jastingplichtige de inlichtingen vragen, die hij 
voor de uitvoering van artikel 100 bis behoeft. 

De belastingplichtige is desgevraagd gehou
den den inspecteur en den bij artikel 65 be
doelden deskundigen inzage te verleenen van 
boeken en andere bescheiden, waarvan de 
raadpleging voor de uitvoering van artikel 
100 bis van nut kan zijn. 

Indien de bela,stingplichtige niet volledig 
heeft voldaan aan zijne verplichting ingevolge 
het tweede lid, wordt_ voor de toepassing van 
artikel 100 bis aangenomen, dat gebleken is, 
dat het verlies, waarvan het bedrag bij het 
vaststellen van het inkomen of van de winst 
is begroot, niet is geleden. 

Hij wien inzage van boeken of andere be- • 
scheiden is gevraagd, wordt geacht die in zijn 
bezit te hebben gehad, tenzij het tegendeel 
aannemelijk is gemaakt. 

H. Aan artikel 81 wordt, met vervanging 
van de punt aan het slot van het artikel door 
eene kommapunt, het volgende toegevoegd: 

30, hij die, nadat hem krachtens artikel 
l00ter is gevraagd inzage te verleenen van 
boeken of andere bescheiden, aan den inspec
teur, of aan de in artikel 65 bedoelde deskun
digen, opzetteljjk een valsch of vervalscht boek 
of antler geschnft ter inzago aanbiedt. 

I. Na artikel 37 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 37bis, luidende : 

De belasting over h et jaar, waartoe de eerste 
Augustus 1918 behoort, wordt, ·ndien de in 
artikel 36 bedoelde verplichting met is nage
komen, met honderd ten honderd verhoogd. 

K. Achter artikel 44 wordt mgevoegd een 
artikel 44bis, luidende : 

In afwachtmg van de vaststelling van den 
aanslag volgens artikel 41 kan de inspecteur 
der directe belastingen aan belastingphchtigen 
die eene aangifte hebben gedaan, een voor
loopigen aanslag overeenkomstig de aangifte 
opleggen. 

Waar in deze wet zonder _nadere aanduiding 
gesproken wordt van aanslag, wordt daaronder 
niet verstaan een voorloopige aanslag. 

L. Achter artikel 76 wordt ingevoegd een 
artikel 76bis, luidende : 

De artikelen 74 tot en met 76 zijn mede van 
toepassing op de voorloopige aanslagen, be
doeld in artikel 44bis. 

Indien een voorloopige aanslag is opgelegd, 
blijft van den later volgens artikel 41 vastge
stelden aa.nslag een bedrag gelijk aan dat van 
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den voorloopigen aanslag buiten invordering. der Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 te 
Is de volgens artikel 41 vastgestelde aanslag wijzigen en aan te vullen; 

lager dan de voorloopige aanslag, dan wordt I Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
deze door den inspecteur ambtshalve ver- Art . 1. Uit artikel 10, vierde lid, lit. b, der 
minderd met het verschil. · Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 ver-

2. Deze wet wordt geacht in werking te vallen de woorden ,,op straffe van verlies van 
zijn getreden tegelijk met de Wet op de Oorlogs- alle aanspraken". 
winstbelasting 1916. Het vijfde lid van dat artikel wordt ver-

Lasten en bevelen, enz. vangen door de volgende leden : 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den April ,,Ambtenaren die zonder recht op pensioen 

1920. of wachtgeld worden ontslagen, worden door 
WILHELMINA. den directeur van het fonds schriftelijk ge-

De MiniBter van Finan~ien, DE VRIES. wezen op het vierde lid. 
( Uitge,q. 28 Apr;z 1920.) Geschiedt de tweede of eene volgende be-

16 April 1920. WET, houdende bepalingen 
ter voorkoming van dubbelc belasting. 
s. 102. 

, Bijl. Hand 28 Kamer 1919/20, n°. 241, 1-6. 
Hand. idem 1919/20, bladz. 1457. 
Hand. l • Kamer 1919/20, bladz. 616, 617, 

626. 
Wu WILHELMINA, E"l'7. . .. doe.n te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het 'Wonschelijk is bepalingen vast te stellen 
krachtens welke dubbele belasting als bedoeld 
bij artikel 101 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914, kan worden voorkomen; 

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

Onze l\'liruster van Financien wordt gemach
tigd voorschriften te geven ter voorkoming 
van dubbele belasting als bedoeld bij artikel 
101 der Wet op \le Inkomstenbelasting 1914, 
voor zoover niet reeds bij verdrag daarin is 
voorzien. 

De daartoe te verleenen vrijstelling bepaalt 
zich tot het gedeelte van het inkomen, dat 
buiten het Rijk wordt verworven, en de bronnen 
waaruit dat gedeelte wordt verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 

taling van de bijdrage, bedoeld in het vierde 
lid, lit. b, niet binnen den daarvoor gestelden 
tijd, dan ontvangt de belanghebbende eene 
aanschrijving van den directeur van het fonds. 

Het verschuldigde moet alsnog uiterlijk 
binncn twee weken na de dagteekening der aa.n
schrijving worden voldaan. 

Onze Minister van Financien is bevoegd om, 
wanneer naar zijn oordeel bijzondere omstandig
heden den belanghebbende beletten de eerste 
of eene volgende betaling tijdig te doen, op 
<liens schriftelijk verzoek uitstel te verleenen 
voor ten hoogste zes maanden, te rekenen van 
den dag, wa.arop het verzoekschrift bij het 
Departement van Financien is ingekomen. 

Onze genoemde Minister is voorts bevoegd 
in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek 
van den belanghebbende te verklaren, dat 
eene eerste of eene volgende betaling, die na 
afioop van den in het vierde lid, lit. a of lit. b, 
respectievelij k aan het slot van het zesde lid 
gestelden tijd of na het ingevolge het zevende 
lid bepaalde tijdstip heeft plaats gehad, geacht 
moet worden op tijd te zijn geschied. 

Hij, die de eerste betaling niet binnen den 
in het vierde lid, lit . a of lit. b, gestelden ter- · 
mijn van drie maanden, of v66r of op het inge

Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den 
1920. 

April volge het genoemde lid bepaalde tijdstip heeft 

WILHELMINA. 
De M,ni.8ter van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 3 Jfei 1920.) 

16 April 1920. WET, houdende wijziging en 
aanvulling van de Weduwenwet voor de 
ambtenaren 1890. S . 193. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 372, 1-5. 
Hand. idem 1919/20, bl.adz. 1727. 
Hand. l • Kamer 1919/20, bladz. 626, 631. 
WiJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de artikelen 10 en 24 

gedaan en die niet krachtens verklaring van 
Onzen Minister van Financien geacht moet 
wordan op tijd te hebben beta.aid, heeft de in 
het vierde lid bedoelde bevoegdheid verloren". 

In het tiende (oud zesde), het elfde (oud 
zevende), het twaalfde (oud achtste) en het 
dertiende (oud negende) lid van dat artikel 
wordt v66r respectievelijk ,,sub a" ,,sub b" 
,,sub a en b" en ,,sub a of b", ingevoegd: ,,in 
het vierde lid". 

2. Aan het eerste lid van art. 24 der in 
artikel l genoemde wet wordt toegevoegd het 
volgende: 

,,Echter wordt een oud-ambtenaar, deelge-
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rechtigde in een dier fondsen, die met of na I 
het tijdstip van het in werking treden van deze 
wet in een hooger bezoldigd am bt, waaraan 
onmiddellijk v66r dat tijdstip uitzicht op ge
zinspensioen ten laste van dat fonds verbonden 
is, wordt herplaatst zonder v66r zijne her
plaatsing gebruik te hebben gemaakt van de 
in artikel 25 gegeven bevoegdheid, in zijn 
nieuwe ambt in bedoeld fonds d eelgerechtigd". 

3 . Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 Januari 1918. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t.e 's Gravenhage, den 16den April 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanr.itn, DE VRIES. 

(Uitge,g. 4 Mei 1920.) 

16 April 1920. WET tot wijziging van de 
artikelen 254 en 455 van het Wetboek 
van Strafrecht. S. 194. 

Hijl. Hand. 2" Kamer 1918/19, n°. 528, 1-3; 
1919/20, n°. 108, 1--4. 

Hand. idem 1919/20, b/,adz. 1496. 
Hand. l • Kam : i919/1920, b/,adz. 615,618, 

626, 627. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging van de artikelen 254 en 455 van 
het Wetboek van Strafrecht noodig is; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 254 van het Wetboek van 

Strafrecht wordt gelezen a.Ja volgt : 
,,Met gevangenisstraf van ten hoogste zes 

maanden of geldboete van t en hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft : 

1 °. hij die, zonder redelijk doe! of met 
overschrijding van hetgeen ter bereiking van 
zoodanig doe! toelaatbaar is, opzettelijk aan 
een dier pijn of letsel veroorzaakt of de gezond
heid van een dier benadeelt ; 

2°. hij die, zonder redelijk doe! of met over
schrijding van hetgeen ter bereiking van zooda
nig doe! toelaatbaar is, opzettelijk aan een 
dier dat geheel of ten deele aan hem toebehoort 
en onder zijn opzicht staat of aan een dier tot 
welks onderhoud hij verplicht is, het noodige 
levensonderhoud onthoudt. 

, Het dier kan, indien het den schuldige toebe
hoort, worden verbeurdverklaard. 

Pogin'( tot dit misdrijf is niet strafbaar." 
2. Artikel 455, eerste lid, van het Wetboek 

van Str'lfrecht wordt gelezen als volgt: 
· ,,Met hechtenis van ten hoogste aoht dagen 

of geldboete van ten hoogste honderd vijftig 
gulden wordt gestraft : 

1920. 

1 o. hij die dieren arbe1d doet verrichten, 
welke kenlijk hunne krachten te bo.ven gaat; 

20. hij die dieren noodeloos arbeid doet 
verrichten op pijnlijke of kwellende wijze; 

30_ hij die kreupele, schurftige, gewonde of 
kenlijk drachtige of zoogende dieren arbeid 
doet verrichten, waartoe zij uit hoofde van 
hun toestand ongeschikt zijn, of op pijnlijke 
of kwellende wijze; 

40_ hij die dieren noodeloos vervoert of doet 
vervoeren OI! pijnlijke of kwellende wijze; 

50_ hij die dieren vervoert of doet vervoeren. 
zonder hun het noodige levensonderhoud te 
verschaffen of te doen versch~ffen." 

De slotwoorden va'n het tweede lid, van het 
woord ,,kan" af, worden gelezen als volgt : 

,,kan hechtenis ~an ten hoogste veertien 
dagen worden opgelegd." 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den April 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 27 April 1920.) 

16 April 1920. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
•eigendomnien noodig voor en ten behoeve 
van het ·verruimen van de straat bij den 
hoek van het Groenewegje en het Huygens
park te ; s-{}ravenhage. S. 195. 

16 April 1920. WET tot nadere verhooging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het diensthaar 1918. S. 196. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan worden het totaal van 

de !Ide onderafdeeling der lste afdeeling, het 
tote.al van die afdeeling, zoomede het eind
cij fer van het Vlde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor 1918 verhoogd met f 236,000. 

16 April 1920. WET tot nadere verhooging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1919. S. 197. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan worden het totaal van de 

!Ide onderafdeeling der lste afdeeling, het 
totaal van die afdeeling, zoomede het eindcijfer 
van het VIde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor 1919 verhoogd met f 472,000. 

16 April 1920. WET tot voorloopige vaststel
ling van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 198. 

24 
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Bij deze wet wordt het Vlde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitga.ven voor het ruenst
jaar 1920, betreffende het Departement van 
Marine, behoudens het bepaalde bij artikel 4 
dezer wet, vastgesteld, zooals hierna. verkort 
volgt: 
Iste AF'D. Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacht. · 
1 • Onderafd. Kosten van beheer 

en administratie . . • • • . • f 9Hl,169 
:.:!• Onderafd. Materieel der zee-

macbt en van 's Rijks werven, 
maritieme etablissementen en 
inricbtingen. . . • . . . • . 

3• Onderafd. Personeel ·der zee-
macb t ...•...•..• 

4• Onderafd. Pensioenen, onder
standen, wachtgelden, enz. • . 

2• A _FD. Niet-militaire uigaven. 
Loodswezen, betonning, beba
kening, verlichting en bydro
graphie. 

1• Onderafd. Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlich-
ting ...•. , ......• 

29 Onderafd. Hydrograpbie . . . 
3• Onderafd. P eqsioenen, onder

st1mden, wacbtgelden, enz ..• 

3• AFD , Onvoorziene uitgaven 

W,576,466 

7,699,044 

4,072,962 

f 33,167,621 

5,396,030 
234,216 

437,878 

f 6,068,123 
60,000 

Totaal van bet Vlde boofdstuk. f 39,295,744 

Art. 4. De uitgaven kracbtens deze wet voor 
het dienstjaar 1920 te doen, zullen niet te 
boven gaan de belft der sommen op artikel 1 
dezer wet uitgetrokken, met uitzondering van 
de artikelen 50a, 50b, 61, 64, 65, 65bis, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 73bis, 74, 76 en 108 waarvoor 
bet gebeele bedrag wordt toegestaan. 

16 April 1920. WET tot nadere wijziging van 
bet achtste boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor bet dienstjaar 1917. S. 199. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd en verrninderd. 
· Tengevolge hiervan wordt het tote.al van de 
XXIste afdeeling van mee~emelde begrooting 
met f 550 verboogd en wordt het tote.al van 
a.rtikel 175, zoomede dat van de XXIVste 
afdeeling met een gelijk bedrag verrninderd. 

16 April 1920. WET tot verklaring van het 
a.lgemeen nut der onteigening van eigen
dommen iri de gemeente Schijndel, noodig 
voor de omlegging van den provincia.len weg 
van Schijndel naar St. Oedenrode. S. 200. 

16 April 1920. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in qe gemeente Lieshout, noodig 
voor omlegging van den provincialen weg 
van Lieshout naar Aarle-Rixtel. S. 201. 

16 April 1920. WET, houdende wijziging en 

nadere verbooging van de koloniale huis
boudelijke begrooting van Ourarao voor 
bet dienstjaar 1918. S. 202. 

16 April 1920. WET, boudende nadere ver
booging van het elfde boofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstja.ar 1918. S. 203. 

Bij deze wet wordt een artikel verboogd. 
Tengevolge biervan wordt zoowel bet geza

menlijk bedrag der Illde afdeeling a.ls bet 
eindcijfer van ,bet boofdstuk verboogd met 
f 11,171. 70\ 

16 April 1920. WET, boudende verhooging 
van de koloniale buisboudelijke begroo
ting van Ourayao voor bet dienstjaar 1919. 
s. 204. 

16 April 1920. WET, boudende verbooging 
van bet el/de boofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1919. S. 205. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt bet gezamenlijk 
bedrag der I ste, Ude en' Ulde afdeeling en 
bet eindcijfer van bet boofdstuk o:riderscbei
denlijk verboogd met f 3200, f 19,672, f 113,060 
en f 135,932 

16 April. WET, boudende nadere verbooging 
van bet el/de boofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet die!!stjaar 1919. S. 206. 

Bij deze wet wordt een artikel verµoogd. 
Tengevolge biervan wordt zoowel bet tote.al 

van de !Ude afdeeling a.ls bet eindcijfer van 
bet boofdstuk verboogd met f 103,000. 

16 April 1920. WET, boudende wijziging en • 
verhooging van bet elfde boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1920. 
s. 207. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevqegd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel bet tote.al 

der lste afdeeling a.ls bet eindcijfer van bet 
boofdstuk verboogd met f 500,000. ' 
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17 April 1920. K0NINKLIJK BESLUIT. art. 81• lid der wet zijnde f 2319.331/3 bedraagt 
Waar is gebleken, dat appellant zijn f 38.65 5/9; dat de aanvrage is ingediend bin

ambt van burgemeester heeft waargeno- nen Mn jaar na bet tijdstip waarop bet· recht 
men en is blijven waarnemen onder onge- op pensioen werd verkregen ; weshalve de 
woon moeilijke omstandigheden, waardoor Pensioenraad van oordeel is dat hij volgens 
hij in een overspannen toestand is ge- de a.rt. 3b en 15a en b der wet recht heeft op 
raakt, welke toestand nog aanmerkelijk een pensioen van f 996.451/z ; 
is verergerd doordat op hem eene ver- dat, nadat bet advies van den Pensioenraad 
denking werd geworpen die later bleek in afschrift aan den belanghebbende was mede
geheel ten onrechte te hebben bestaan, gedeeld, hij, daar hij aanspraak meent te mogen 
moet ,worden aangenomen dat de ziekte, maken op maximum-pensioen, zijn verlangen 
die appellant voor de waarnerrung zijner heeft te kennen gegeven dat bet gevoelen moge 
betrekking ongeschikt doet zijn, bet gevolg worden ingewonnen van de Afdeeling van den 
is van bijzondere omstandigheden als Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, 
bedoeld in art . 3 al. 1 sub :b. , aanvoerende dat tengevolge van bet veelvuldig 

I moeten weigeren of inkorten van gevraagde 
WIJ \VILHELMINA, iENz. 1 

, ' I militaire verloven, militaire vergoedingen, 
Beschikkende op de aanvrage om pensioen demobilisatievergoedingen en verzoeken om 

van Mr. G. A. M. Kallenbach te Apeldoorn, werkverschaffing, waarin bij onderzoek leugen
gewezen burgemeester van Lemsterland ; achtig gebleken gronden voor ·eene inwilliging 

Gezien bet advies van den Pensioenraad voor van het verzoek worden aa,ngevoerd en slechts 
de gemeente-ambtenaren van 12 December de bedoeling voorzat om ten koste van de 
1919, n°. 374, La. G. ; openbare kassen zich belangrijke en onge

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge- rechtvaardigde 6.nancieele voordeelen te ver-
schillen van Bestuur, gehoord, advi es van schaffen, de stemming van het publiek te zijnen 
31 Maart 1920, n°. 70; opzichte allengs ongunstig werd en hem in een 

Op de voordracht van Onzen Minister van overspannen toestand bracht, daar hij · niet 
Financien va11 14 April 1920, n°. 72, afd. Pens. ; ter wille der volksgunst zijne overtuiging 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente- geweld wenschte aan te doen en hij voortging 
ambtenaren in zijn voormeld advies Ons in met te weigeren of in te korten, wanneer dit 
overweging heeft gegeven den belanghebbende naar zijn oordeel billijk en rechtvaardig was; 
met ingang van 15 October 1919 een jaarlijksch dat betoogingen tot het verkrijgen van meer 
pensioen toe te kennen van f 997, aanvoerende en beter levensrruddelen herhaaldelijk voor
dat hij bij K. B. van 9 October 1919, n°. 47, kwamen, ja schering en inslag waren; dat hij 
met ingang van 15 October 1919 eervol is ont- dientengevolge tot tweemalen toe met feite
slagen; dat zijn diensttijd, bedoeld in art. 15a lijkheden werd bedreigd, aan welke eenmaal 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren zelfs een begin van uitvoering werd gegeven 
1913, van 6 jaren en 14 dagen, vereenigd met door des avonds te 9 uur in zijne particuliere 
den overigen volgens art. 15b dier wet in aan- woning te dringen en niet eerder te willen ver
merking komenden dienst van 19 jaren, 8 maan- trekken voordat meer en betere distrubutie
den en 26 dagen, een tijdvak uitmaakt van aardappelen waren ontvangen; dat dit feit 
25 jaren, 9 maanden en 10 dagen; dat hij, clan ook aanleiding gaf tot eene vervolging 
geboren 17 Mei 1867, den leeftijd van 52 jaren wegens huisvredebreuk, welke eind:igde met 
heeft bereikt en uit hoofde van ziekten of ge- de veroordeeling van den dader tot 14 dagen 
breken voor de verdere waarneming van zijne gevangenisstra-f ; dat ook een veehouder ten
betrekking ongeschikt is, welke ongeschikt- gevolge van de uitvoering der hooivordering 
heid is aangenomen op grond van de verklaring ten gemeentehuize op hoogst onbeschaamde 
der geneeskund:igen H. Meinesz en J. de Graaff, wijze tegen hem optrad en zich niet wilde ver
benoemd door Onzen Minister van Financien wijderen ·alvorens het opgevorderde hooi te 
bij beschikkingen van 26 Juli 1919 en 31 Juli hebben terug ontvangen; dat deze feiten en 
1919; dat zijn pensioensgrondslag van 15 Octo- omstand:igheden echter in de eerste plaats 
ber 1914 tot en met 31 December 1916 f 1800, worden aangevoerd omdat ze chronologisch 
van 1 Januari 1917 tot en met 30 Juni 1918 zich het eerst hebben voorgedaan en de eindelijk 
f 2500 en van 1 Juli tot en met 14 October ontstane ongeschiktheid tengevolge van den 
1918 f 3000 per ja-ar heeft bedragen, zoodat overspannen toestand hebben voorbereid, welke 
1/60ste deel van de middelsom bedoeld in toestand later in een volled:ige crisis ontaardde 

24• 
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en een zenuwlijden veroorzaakte dat definitieve 
ongeschiktheid teweeg bracht tengevolge van 
de groote financieele moeilijkheden waarin 
hij zijns ondanks en buiten zijn schuld werd 
gebracht; 

0., dat uit het rapport van de geneeskun
digen H. Meinesz en J. de Graaff, die door 
Onzen Minister van Financien, zijn benoemd 
tot het instellen van een geneeskundig onder
zoek na.ar den gezondheidstoestand van den 
belanghebbende blijkt dat de belanghebbende 
voor de waarneming van het ambt van bur
gemeester ongeschikt is wegens een bij hem 
geconstateerde neurasthenie, welke toestand 
naar hun oordeel zeker voor een groot dee! het 
gevolg is van de moeilijkheden door hen in de 
uitoefening van zijn ambt ondervonden ; 

dat uit de overgelegde bescheiden blijkt, 
dat hij zijn ambt heeft waargenomen en is 
blijven waarnemen onder ongewoon moeilijke 
omstandigheden, waardoor hij in een over
spannen to~stand is geraakt ; 

dat deze toestand nog aanmerkelijk is ver
ergerd doordat op hem eene verdenking werd 
geworpen die na drie maanden, toen zijn 
zenuwziekte reeds ver was gevorderd, bleek 
geheel ten onrechte te hebben bestaan; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
de ziekte, die den belanghebbende voor de 
waarneming van zijne betrekking ongeschikt 
doet zijn, het gevolg is van bijzondere om
standigheden die zich voor hem bij de uit
oefening van den dienst niet door zijn schuld 
of onvoorzichtigheid hebben voorgedaan, als 
zijn bedoeld in art. 3 eerste lid onder b tweede 
alinea der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 ; 

dat hij derhalve aanspraak heeft op maxi
mum-pensioen; 

Gezien de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan Mr. G. A. M. Kallenbach te Apeldoorn, 

gewezen burgemeester van Lemsterland, te 
rekenen van 15 October 1919 een jaarlijksch 
pensioen toe te kennen van f 1547. 

Ooze Minister van Financien is belast, enz. 
(A.B.) 

19 April 1920. ARREST van den Hoogen Raad 
Nu een dam, aangebracht in een berm

sloot moet worden aangemerkt als een 
,,werk" in den zin van art. 2, heeft de 
Rechtb., die bewezen verklaarde, dat de 
onderwerpelijke dam behoorde tot den 

Rijksweg, het laten staan van palen daarin 
terecht strafbaar geoordeeld. 

Art. 6/ geldt onverschil jg an wi n 
a:n oe oor n door n hij w d 

g ruikt Voor de toepasselijkhe1d van dit 
art. is wel noodig dat de weg, waartoe de 
dam behoort, d. w. z. waarmede hij onmid
dellijk is verbonden, door het Rijk wordt 

· onderhouden, doch niet dat dit ook met 
den dam zelf het geval is. 

De st.,lling als zoude onder ,,andere we,·
ken" in art. 2 alleen moeten worden ver
staan de werken, die door of vanwege het 
Rijk zijn aangelegd of althans onderhouden, 
vindt geen steun in dat art. zelf of in eenig 
,mder art. van dit reglement, betwelk enkel 
als voorwaarde voor de toepasselijkbeid 
zijner bepalingen stelt, dat de ,,andere wer
ken" tot de onder het beheer van bet Rijk 
zijnde wegen en paden behooren . 

(Rijkswegenreglement art. 1.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, H. Hasse en B. Ort. 

H. van der E . , enz., requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Recbtb. te Almelo 
van den 20 Januari 1920, waarbij na daartegen 
gedaan verzet, behalve voor zoover betreft de 
aan bet bewezen verklaarde gegeven quali
ficatie en de aan den requirant opgelegde straf 
is bekracbtigd, een door dezelfde Recbtbank 
op 14 October 1919 bij verzet gewezen vonnis, 
boudende bevestiging in hooger beroep van 
een vonnis van bet Kantongerecht te Almelo 
van 13 Juni 1919 (N. J. 1919, biz. 662, Red.) 
bij hetwelk de requirant was schuldig ver
klaard aan: ,,zonder vergunning van den ~fi
nister van Waterstaat of van den Commissaris 
der Koningin in de provincie van de rijkswegen 
gebruik maken ,,tot het plaatsen en laten staan 
van palen", en met toepassing van de artt. 
6/ en 23c van bet Rijkswegenreglement, ver
oordeeld tot een geldboete van een gulden en 
vervangende hecbtenis van een dag, zijnde bij 
het bestreden vonnis met vernietiging op die 
punten van het verstek-vonnis der Rechtbank 
en van bet vonnis van het Kantongerecht, het 
bewezen verklaarde gequalificeerd als : ,,het 
zonder vergunning van den Minister van Water
staat of van den Commissaris der Koningin in 
de -provincie van een rijksweg gebruik maken 
tot het la ten staan van een paal", en de straf 
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bepaald op ~en geldboete van v:ijf gulden en 
een vervangende hechtenis van vijf dagen. 

Conclusie van den Advoca.a.t-Generaa.l, Mr. 
Ledeboer. 

Als eerste grief is bij memorie van cassat'e 
gesteld, dat daargelaten de volgens requ;rant 
met de reda.ctie der dagvaarding strijdige uit
legging, dat de woorden ,,tot het daarin la.ten 
staan van een paal ' zouden behooren bij ,,ge
bruik heeft geme.akt", bovendien is telastege
legd het gebruik ma.ken van ,,e.en dam", be
hoorende tot den Rijksweg, welk feit niet is 
strafbaar gesteld bij art. 23c jo. art. 6 I van het 
Rijkswegenreglement. 

Naar het schijnt komt requirant dus niet 
meer op tegen de door de Rechtbe.nk gegeven 
uitlegging der dagvaarding. Ten overvloede 
zij dan ook slechts opgemerkt, dat de opvatt;ng 
der Rechtbank van het telastegelegde - die 
mij overigens volkomen juist voorkomt - met 
de woorden der dagvaarding zeer goed is te 
vereenigen, zoodat die uitlegging als een 
feitelijke beslissing in elk geval is te eer
biedigen. 

Wat in deze eerste grief verder wordt te berde 
gebracht, wordt in de memorie niet duidelijk 
omschreven. · 

Indien daarmede wordt bedoeld, dat behalve 
het la.ten staan in een dam, behoorende tot den 
in de dagvaarding omschreven weg, nog boven
dien zou zijn teiastegelegd eenig antler gebruik 
van dien dam, dan mist de grief feitelijken 
grondslag. Immers de dagvaarding houdt 
slechts in de tblastelegging , dat lx,klaagde 
zonder de vereischte vergunning op tijd en plaats 
nader omschreven, heeft gebruik geme.akt van 
een dam, tot het daarin la.ten staan van een pa.al 
en dat die dam behoorde tot bedoeide onder 
het beheer van het Rijk zijnden weg. 

Indien de bedoeling is, dat in art. 6, eerste 
lid, niet zou zijn verboden het zonder vergunning 
gebruik maken van een dam, zij opgemerkt, 
dat wel is waar op die ple.ats siechts wordt ge
sproken van een verbod tot gebruik van de 
Rijkswegen, doch dat krachtens art. 2, eerste 
lid van het regiement, in dat reglement onder 
,,rijkswegen" wordt verstaan wegen en paden 
onder beheer van het Rijk met inbegrip van de 

zoo.,.,ei, dat de dam zoodanig werk zou zijn, 
a.ls da.t die tot den Rijksweg zou behooren. 

Het ia.atste deel van dat betoog stuit af op 
de feitelijke besiissing, houdende bewezen ver
kla.ring van de tela.stegelegde omstandigheid, 
da.t de dam zou behooren tot den ,weg. Om 
die beslissing aan te vechten, zou dus moeten 
gesteld zijn, dat zij niet naar den eisch der wet 
met redenen is omkleed, doch die grief zou 
naa.r mijn oordeei ongegrond zijn, aa.ngczien 
de rechter op grond van de gebleken feiten en 
omstandigheden kon aannemen, dat de saam
hoorigheid van dam en weg bewezen was. 
K enlijk nam de rechter aan, dat tot een weg 
geacht moet worden te behooren in den zin 
van het reglement, aUe zoodanige \\erken, 
welke rechtstreeks met een .,., eg verband houden 
met het oog op het verkeer daarop, de afwate
ring of de behooriijke instandho1 ding van den 
weg, zoodat die aan zijne bestemming kan vol
doen. 

In dat licht beschouwd is m. i. evenzeer t e
recht aang(lnomen, dat de dam moet Worden 
gerekend tot de a11d.ere werken,waarvan de aa.n
gehaalde bepaling spreekt. 

De omstandigheid, dat - wat niet vaststaat, 
doch door requirant Wordt beweerd, - de dam 
reeds zou bestaan hebben v66rdat de weg werd 
aangelegd, alsmede, dat de dam door requirant 
werd onderhouden en beheerd, zou nog niet 
medebrengen, dat hier niet aan een werk ge
dacht zou mogen worden en al evenmin, dat 
saamhoorigheid met den weg zou zijn uitge
sloten. De toepasseiijkheid van het reglement 
wordt wel beheerscht door de omstandighcid, 
dat de weg onder beheer van het Rijk zij, niet, 
dat zulks ook met de andere werken, daartoe · 
behoorende, het geval is. Het Rijksbelang 
in zake het gebruik ma.ken van de wegen onder 
beheer van het Rijk, brengt mede beperking 
van de v rijheid van gebruik van de daartoe 
behoorende werken, onverminderd de verdere 
rechten en plichten, die anderen dan het Rijk 
daarop toekomen of daartegenover hebben. 

Aangezien a.lie door requirant aangevoerde 
grieven naar mijn oordeel ongegrond zijn, con
cludeer ik tot verwerping van het berocp. 

De H ooge Raad, enz. ; 

dae.rtoe behoorende gloo!ingen, bermen, siooten, Gehoord het verslag van den Raadsheer 
bruggen, duikers, beschoeingen en a11d.ere wer- Fentener van Vlissingen; 
ken. Indien dus de bedoeide dam kan worden Gelet op de grieven door den requirant bij 
beschouwd als een van die a11d.ere werken, is memorie aangevoerd, hierop neerkomende : 
die door wet sduiding onder de uitdrukking 10. dat te laste is gelegd het gebruik ma.ken 
Rijkswegen in art. 6, eerste lid , begrepen. van ,,een dam", behoorende tot een Rijksweg, 

Nu wordt in de memorie verder betwist, I welk feit niet is strafbaar gesteld bij art. 23<' 
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junoto art. 6/ van het Rijkswegenreglement ; 
20. dat de Rechtbank requirants beroep, 

dat de dam reeds sedert onheugelijke tijden, 
zelfs voor 1838 in vollen eigendom, gebruik en 
beheer bij requirant en zijn rechtsvoorgangers 
is geweest !Ill zoo zijn beroep op art. 577 B. W . 
heeft gepa sseerd ; 

30, dat <'le Rechtbank ten onrechte en zon
der daarvoor voldoende gronden aan te voeren, 
den bewusten dam heeft aangemerkt als een 
werk, behoorende tot een Rijksweg, daar im
mers onder ,,andere werken" slechts kunnen 
worden begrepen de zoodanige, \\ elke zijn aan
gelegd of althans onderhouden door of van
wege het Rijk, terwijl de bewuste dam , die 
slechts dient om van den Rijksweg requirants 
huis t e bereiken en omgekeerd en waarin zich 
geen dam of duiker bevindt ter verbinding van 
de aangrenzende berrnslooten. steeds doo1 den 
requrrant is onderhouden en dan ook niet ge
zegd kan worden tot den Rijksweg te behooren ; 

0., dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter is bewezei;i. verklaard 
met requirants schuld daaraan, wat hem bij 
dagvaarding was telastegelegd, te weten, dat 
hij in de gemeente Wierden in September 1918 
zonder vergunning van den Minister van Water
staat of van den Commissaris der Koningin 
in Overijssel tot het daarin la.ten staan van 
een pa.al, heeft gebruik gemaakt van een dam 
in de noord-westelijke bermsloot vi n den Rijks
weg van Rijssen naa.r Wierden, tusschen de 
hect oI!!eter palen 143 en 144, welke d ;i. m be
hoort tot genoemden onder beheer van het 
rijk zijnden weg: 

dat d :t feit is gequalificeerd en de requirant 
deswege is veroordeeld, zooals hierboven is 
vermeld; 

0. ten aanzien van de aa.n:gevoerde grieven : 
dat artikel 6, l • lid / van het Rijkswegen

reglement onder meer verbiedt van de Rijks
wegen gebruik te maken tot het la.ten staan 
van palen, op overtreding van welk verbod bij 
artikel 23 straf is gesteld ; 

dat na.ar artikel 2 onder ,,Rijkswegen" zijn 
te verstaan de in artikel 1 bedoelde wegen en 
paden onder beheer van het Rijk met inbegrip 
van de daartoe behoorende glooiingen, bermen, 
slooten, duikers, beschoeiingen en andere 
werken; 

dat dus het bovenomschreven verbod ook 
geldt voor de in artikel 2 genoemde ,,andere 
werken", indien zij tot den Rijksweg behooren ; 

dat vermits, nu een dam, a.angebracht in een 
bermsloot, moet worden aangemerkt als een 
,,werk" in den zin van artikel 2, de Rechtbank, 

die bewezen verklaarde, dat de onderwerpe
lijke dam behoorde tot den Rijks~ eg, het laten 
staan van palen daarin terecht strafbaar heeft 
geoordeeld ; 

dat dus de eerste grief niet kan opgaari ; 
0. dat de tweede g1ief, voor zoover daarin 

beroep wordt gedaan op requirants eigendom, 
en gebruik van den dam door de Rechtbank 
reeds is verworpen op den juisten grond, dat 
de toegepaste verborlsbepaling geldt onver
schillig aan wien de dam toebehoort en door 
"'ien hij wordt gebruikt ; 

dat de beslissing der Rechtbank ook vruch
teloos wordt bestreden met de bewering, dat 
de dam steeds door den requirant is onder
houden , daar blijkens den tekst en de strekking 
van artikel 2 voor toepasselijkheid van art. 
6, l • lid/, wel noodig is, dat de weg, \\aartoe 
de dam behoort, d . "'· z. waarmede hij onmid
dellijk is verbonden , door het Rijk wordt onder
houden, niet dat dit ook met den dam zelf het 
geval is ; 

dat derhal ve ook de tweede grief niet tot 
cassatie kan leiden ; 

0., dat hetzelfde moet worden gezegd van 
de derde grief ; 

dat immers requirants stalling, als zo1 den 
onder ,,am:lere werken" in artikel 2 a.Ileen 
moeten worden verstaan de werken, die door 
of vanwege het Rijk zijn aangelegd of althans 
onderhouden, geen steun vindt in dat artikel 
zelf of in eenig ander artikel van het Rijkswegen • 
reglement, hetwelk enkel als voorwaa.rde voor 
de toepasselijkheid zijner bepalingen stelt, 
dat de ,,andere werken " tot de onder het beheer 
van het Rijk zijnde wegen en pa.den behooren; 

dat dit laatste door de Rechtbank bewezen 
is verklaard en c1e requirant tegen die feitelijke 
beslissing in cassatie niet met goed gevolg kan 
opkomen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 April 1920. BESLUIT tot het bepalen van 
den datum van het in werking treden der 
artikelen 18, 25 en 31 der Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 208. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 16 April 1920, n°. 6301, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 52, tweede lid, der Vleesch
keuringswet, Staatsblad 1919, n°. 524; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De artikelen 18, 25 en 31 der Vleeschkeurings-
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wet, Staatsblad 1919, n°. 524, treden in werking 
met ingang van den <lag van afkondiging 
van <lit besluit. 

Onze Minister van Arbeid is belast m et de 
uitvoering van <lit besluit, cl.a t in het Staats
blad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 20sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 28 April 1920.) 

2 1 April 1920. BESLUIT, t ot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente M eerssen van 3 October 1919, 
strekkende tot toekenning van bijdragen 
aan werkliedenorganisaties t er ondersteu
ning van stakende arbeiders . S. 209: 

Geschorst tot l Juli 1920. 

22 April 1920. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) laatstelijk 
gewij zigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 210. 

22 A pril 1920. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Eene verorder>ing tot .regeling van de 

wijze van uitbetaling der onderwijzers
wedden en de inhouding dier wedde bij 
verlof tot afwezigheid behoort te bevatten 
eene regeling betreffend de uitkeering der 
jaarwedde aan gehuwde onderwij zeressen, 
die hare bevalling t egemoet zien. 

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

Bnrgemeester en Wethouders van Menaldu
madeel tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland v an 9 December 1919, n°. 85, 2• 
afd., waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van den raad dier gemeente v an 
28 October 1919 tot · vaststelling van eene 
verordening tot regeling van de wijze van uit
betaling der jaarwedde van de onderwijzers 
a.an de openbare lagere scholen in die gemeente 
en tot regeling van de inhouding van jaar
wedde bij verlof tot afwezigheid ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1920, n°. 80; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 April 1920, n°. 3908, afd. L . 0 . A.; 

·o., dat Ged. Staten aan voormelde verorde
ning hunne goedkeuring hebben onthouden 

uit overweging dat blijkens mededeeling van 
Burgemeester en Wethouders de raad heeft 
gemeend niet te moeten overgaan tot aanvul
ling der verordening met eene regeling be
treffende de uitkeering der jaarwedde aan 
gehuwde onderwijzeressen die hare bevalling 
tegemoet zien, welke aanvulling door Gede
puteerde Staten in overweging was gegeven 
en hij hieromtrent eerst een beslissing wenscht 
t e nemen wanneer aan een der openbare lagere 
scholen in de gemeente zich dit geval mocht 
voordoen ; da.t volgens het 3de lid van 
art. 26undecies der Lager Onderwijswet de 
gemeenteraad o. a. heeft t e regelen de inhou
ding van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid ; 
dat waar de wet voorschrijft de vaststelling 
eener ·regeling, het niet schijnt in overeenstem
ming met de wet , een der gevallen, die zich 
kunnen voordoen, met opzet ongeregeld te 
la.t en, opdat de raad in dergelijke gevallen 
vrijheid van beslissing behoude, en dat de aan
geboden verordening waarin eene regeling 
omtrent de inhouding van jaarwedde bij verlof 
wegens zwangerschap · ontbreekt, dus niet 
volledig is ; 

dat Burgemeester en Wethouders t er ui t 
voering van een besluit van den raad van 
Menaldumadeel van het besluit van Ged. 
Staten bij Ons in beroep zijn gekomen, aan
voerende dat Ged, Staten in de verordening 
eene bepaling opgenomen wenschen t e zien 
betreffende het verleenen van verlof en de 
uitbet aling der jaarwedde over den tijd van 
dit verlof aan gehuwde onderwijzeressen , die 
hare bevalling t egemoet zien ; dat de door 
Burgemeester en Wethouders aan den raad 
t er vaststelling aangeboden ontwerp-verorde
ning eene regeling bevatte als door Ged. Staten 
wordt verlangd ; dat de ra.ad evenwel dit 
artikel schrapte, daar hij ter zake eerst dan 
eene beslissing wenscht t e nemen wanneer aan 
een d P-r openbare lagere scholen in de gemeente 
zich hflt geval mocht voordoen ; dat het zou 
kunnen zijn (j.at alsdan ontslag meer in het 
belang van het onderwijs werd geacht en er 
geenerlei aanleiding bestaat dit voor den toe
komstigen raad bij voorbaat onmogelijk te 
ma.ken door in deze verordening vast t e leggen 
da.t aan een onderwijzeres in ge val van zwan- / 
gerschap verlof zal worden verleend ; dat daar
mede toch principieel zou zijn uitgemaakt dat 
de gehuwde onderwijzeres en ook de onder
wijzeres die hare bevalling tegemoet ziet, 
onder alle omstandigheden gehandhaafd zal 
worden; dat elk geval dan niet meer afzon
derltjk zou kunnen worden beoordeeld ; dat 
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bovendien naar bet den raad voorkomt eene 122 April 1920. BESLUIT, betreffende bet 
regelmg omtrent het al of niet handhaven va11 voornemen tot vestiging van woonplaats 
eene onderwijzeres als bovenbedoeld in deze voor de toepassing van art. 39 Armenwet. 
verordening niet tbuis behoort, evenmin als Wu WILRELML.~A, ENZ. 
dit naa.r het oordeel van Onzen Minister ·van Beslissende het geschil over de woonplaats 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen het van den armlastigen krankzinigen F. Pelles ; 
geval is met eene regeling betreffende · het De Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge-
uitbetalen der jaarwedde na overlijden ; schillen van Bestuur, gehoord, advies van 

0., dat met Ged. Staten moet worden a.an- 7 April 1920, n°. 75 ; 
genomen dat eene verordening ingevolge Op de voordracht van Onzen Minister van 
art. 26undecies, derde lid, der wet tot regeling Binnenlandsche Zaken van 16 April 1920, 
van het lager onderwijs die de wijze regelt van n°. 2751, afd . Ai·mwezen; 
uitbetaling der jaarwedde alsmede de inhou- Overwegende, dat Frans Pelles, den 18 
ding van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid, November 1880 geboren te Neudorf (Luxem
behoort t e bevatten eene regeling betreffende burg) , omstreeks 1905 naar Amerika vertrok, 
de uitkeering der jaarwedde a.an gehuwde van waar hij in 1915 terugkeerde; 
onderwijzeressen, die hare bevalling tegemoet dat hij bij zijne aankomst te Rotterdam 
zien ; · wegens een geestesziekte, waaraan hij leed, 

dat Ged . Staten mitsdien terecht de ge- aldaar door zijne ecbtgenoote werd afgebaald; 
n aagde goedkeuring niet hebben verleend ; dat hij met haar eerst naa r Luxemburg ging 

Gczien de gewijzigde wet tot regel ing van het en later in Belgie heeft gewerkt ; 
lager onderwijs ; dat hij in 1916 opnieuw naar Amerika wilde 

Hebben goedgevonden en verstaan : gaan en zich te dien einde naar Rotterdam 
de verordening tot regeling van de wijze van begaf, <loch de Directie der H olland-Amerika

uitbetaling der jaarwedde aan de onderwijzers Lijn weigerde hem passage t e verleenen op 
aan de openbare lagere scholen in de gemeen te grond van zijn geestestoestand; 
Menaldumadeel en tot regeling van de inhou- dat hij daarna te Rotterdam verbleef steeds 
ding van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid in de hoop passage naar Ainerika te verkrijgen, 
vast t e stellen overeenkomstig het besluit van en dat hij dan ook niet in het bevolkingsregister 
den raad dier gemeente van 28 October 1919, te ·Rotterdam werd ingeschreven ; 
met dien verstande dat deze verordening worde dat hij kracbtens eene op 5 Augustus 191!} 
aangevuld met de volgende bepaling: aangevraagde rechterlijke machtiging den 

,,1°. Aan degehuwde onderwijzeres, die hare volgenden dag in de Psychiatrische inrichting 
bevalling t egemoet ziet, wordt een verlof ver- ,,Maasoord" te Poortugaal is opgenomen; 
leend, ingaande v ier maanden v66r het tijd - dat hij den 18 September· 1919 op verzoek 
stip, waarop de bevalling kan worden verwacht,. van het Luxemburgsche Consulaat t e Rotter
en eindigende twee maanden na de bevalling ; dam naar · het krankzinnigengesticht ,,Ettel-

20. Over den tijd van dit verlof wordt aan briick" in het Groothertogdom Luxemburg is 
de onderwijzeres slechts de helft harer jaar- overgebracht ; 
wedde uitbetaald ; Overwegende, dat de omstandigheden waar-

30. Is de onderwijzeres twee maanden na onder Frans Pelles te Rotterdam is gekomen en 
de bevalling, volgens het oordeel van den be- aldaar is verbleven h et niet aannemelijk 
handelenden of controleerenden geneesheer, maken dat hij , zoo hij al in staat was om zijn 
nog niet in staat hare werkzaamheden aan de woonplaats te vestigen, daartoe het voornemen 
school t e hervatten, dan treden de gewone heeft gehad; 
regelen van verlof bij ziekte in." dat hij derhalve op het tijdstip waarop de 

Met inachtneming van de voorschrin en der rechterlijke machtiging om hem in een gesticht 
gewijzigde wet tot regeling van het lager onder- voor krankzinnigen op te nemen, werd a...nge
wijs zal de raad der gemeente Menaldumadeel vraagd, hier te lande geene woonplaats had ; 

'- onder goedkeuring van Ged. Staten van Fries- Gezien de Armenwet ; 
land wijziging kunnen brengen in deze regeling, H ebben goedgevonden en verstaan: 
welke in ieder geval met het einde van het jaar te verklaren dat geene gemeente a.ls woon-
1928 zal ophouden van kracht te zijn. plaats van den armlastigen krankzinnige F . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Pelles voor de toepassing van art. 39 der 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) Armenwet kan worden aangewezen. 

Onze Minister van Binneulandsche Zaken· 
is belast, enz. (W. v . d. B. A.) 
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2~ Apr,l 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Burge
meesters betreffende declaraties voor de 
burgerwachten. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat het, 
in verband met eene geregelde betaling aan 
instructeurs, nader wenschelijk is gebleken, de 
oefemngsgelden aan de Burgerwacht toeko
mende, reeds aan het begin van elk kwartaal 
te verstrekken. 

Mitsdien zullen door de Burgemeesters reeds 
aan het begin van ieder kwartaal, aan te vangen 
met het loopende trimester, aan de Burger
wacht de oefeningsgelden kuhnen worden uit
betaald en de gelden aan het Rijk in rekening 
gebracht. 

Wanneer over het 1° kwartaal nog niet is 
gedeclareerd, kan voor het 1° en 26 kwartaal 
te zamen een declarat1e in duplo worden inge
zonden. 

Bij • deze gelegenheid merk ik nogmaals op, 
dat het inzenden van kwitantie-bewijzen in 
duplo overbodig en mitsdien niet gewenscht 
is. In geval dat er twee of meer Burger
wachten in een gemeente mochten zijn, moet 
toch slechts Mme declaratie in duplo worden 
ingezonden, waarop, gespecificeerd, het totaal 
bedrag is vermeld, vergezeld evenwel van een 
even groot aantal kwitantiebewijzen als er 
Burgerwachten in de gemeente zijn. 

Ten slotte merk ik nog op dat bij de decla
l'Dtiiin geen antler bewijsstuk moet worden 
overgelegd dan het kwitantiebewijs, model B, 
bedoeld in de dezerzijdsche circulaire van 12 
Maart jl. n°. 1442, afd. A. S. C. 

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

23 April 1920. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het Vreemdelingenreglement (besluit 
van 16 Augustus 1918, Staatsblad no. 521). 
s. 211. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Binnenland
sche Zaken, van Oorlog a. i., en van Buiten
landsche Zaken, van 17 Februari 1920, 2de 
afd. A, n°. 161, Geheim; 

Gezien de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 410) en Ons besluit van 16 Augustus 1918 
(Staatsbl.ad n°. 521) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1920, n°. 24, Geheim, Litt. Al) ; 

Oelet op de nadere · voordracbt van Onze 
voornoemde Ministers van 27 Maart 1920, 
2de afd. A, n°. 288, Geheim ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen als volgt : 
Art. 1. Aan het eers~e lid van artikel 8 van 

het Vreemdelingenreglement, vastgesteld bij 
Ons besluit van HI Augustus 1918 (Staatsbl.ad 
n°. 521) wordt na het woord ,,ambtenaar" 
toegevoegd : 

,,dan we! aan het hoofd van politie ter plaatse, 
waar hij het laatst vertoefde, of een door dat 
hoofd van politie aangewezen ambtenaar." 

Aan bedoeld artikel 8 wordt als nieuw derde 
lid toegevoegd : 

,,Bovenstaande afstempeling, inneming en 
mededeeling komen te vervallen indien de 
vreemdeling reeds vooraf van het hoofd van 
politie ter plaatse van zijn verblijf toestemming 
heeft ontvangen, om, hij vertrek uit Neder
land, zijn identiteitskaart tegen ortvangbewijs 
achter te laten bij den ambtenaar, die ter 
plaatse waar hij het land verlaat, belast is met 
het toezicht op binnenkomende en uitgaande 
vreemdelingen, ten einde dat stuk bij terugkeer 
wederom aldaar in ontva-ngst te nemen." 

2. Artikel 31 van het in artikel 1 bedoeld 
Reglement vervalt. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landsche Zaken, van Oorlog, en van Buiten
landsche Zaken, zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van <lit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 26 April 1920.) 

23 Ar,ril 1920. K oNINKLIJK BESLUIT. 
Waar het doorappellantalshoofdonderwij

zer aan een rijksopvoedingsgesticht gegeven 
onderwijs niet in de eerste plaats of vooral 
beoogt den leerlingen de noodige kennis 
bij te brengen, doch veel meer ten doe! 
h eeft aard en om vang der hun toebedeelde 
kennis te constateeren, kan hij niet worden 
geacht te zijn ,,onderwijzer voor het lager 
onderwijs" in den zin van art. 231 •lidsubi, 
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WIJ WILHELMI NA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Stad-Doetinchem t egen 
het besluit van Ged. ·sta.ten van Gelderland 
van 23 December 1919, no. 202, waarbij met 
vemietiging van zijn besluit van 2 December 
f91 9 tot niet-toelating van J . P. H. Weusten 
a1s lid van den raad der gemeente Doetinchem, 
is bevolen dat J. P. H . Weusten alsnog a.ls 
zoodanig wordt toegelaten ; 

Den Raad van State, Afde~ling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1920, no. "66; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 April 1920, 
n°. 4876, afd. B.B. ; 

0. , dat de raad der gemeente Stad-Doetin
chem bij besluit van 2 December 1919 no. 1 
beeft besloten J. P. H. Weusten niet a.ls lid 
van den raad der gemeente Doetinchem toe 
te laten; 

dat , nadat J. P. H . Weusten tegen zijne 
niet-toelating bezwaren bij Ged. Staten had 
ingebracht, Ged. Staten bij besluit van 23 De
cember 1919, n°. 202 het Ra.adsoosluit bebben 
vemietigd en bevolen dat J. P. H. Weusten 
itlsnog als raadslid worde toegelaten ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen 
dat de appellant door den Gemeenteraad als 
raadslid niet is toegelaten op grond dat door 
hem wordt bekleed de betrekking van hoofd
?nderwijzer aa.n het Rijksobservatiegesticht 
,,de Kruisberg" te Ambt-Doetinchem, in welke 
oet rekking hij bela.~t is met de vervanging van 
den .adjunct-directeur op bepaalde tijden en 
daggedeelten, zooals hij geacht kan worden 
werkzaam te zijn bij het lager onderwijs, het
geen ingevolge art. 23i der Gemeentewet 
onvereenigbaar is met het lidmaatschap van 
den raad ; dat blijkens bericht van den waar
nemenden burgemeester der gemeente Stad
Doetinchem de overweging van den raad dat 
Weusten onderwijs geeft, steunt cip de ver
klaring van een raadslid, die Weusten als 
onderwijs gevende werkzaam heeft gezien en 
voorts op de door den appellant nevens diens 
geloofsbrief overgelegde verklaring, dat hij de 
bet rekking van ,,hoofdonderwij zer" bekleedt; 
dat blijkens de door den appellant overgelegde 
en door den directeur van het gesticht als juist 
erkende bescheiden Weusten onder den titel 
van ,,hoofdonderwijzer" belast is met : a. de 
vervanging van den adjunct-directeur op 
bepaalde tijden en daggedeelten; b. de alge
meene leiding van de obser vatie ; dat hem in 
de onder a bedoelde functie slechts de huis-

houdelijke leiding van het gesticht is opge
dragen, en, aangezien de adjunct-dirocteur 
niet met het geven van ondenvijs belast is, 
de appellant bij ver vanging van den a.djunct
directeur niet als onderwijzer werkza.am kan 
zijn; dat de onder b bedoelde opdracht even
min het geven van onderwijs medebrengt, doch 
slechts aan den appellant, desnoodig, ka.n 
worden opgedragen een onderzoek in te stellen 
naar de mogelijkheid tot ontwikkeling van de 
kennis van een bepaalde groep verpleegden ; 
dat in verband met het vorenstaande a.Ileen 
uit den titel van hoofdonderwijzer - welke 
van vroeger tijden da.gteekent - niet mag 
worden afgeleid dat hij met het geven van 
onderwijs is belast ; dat Weusten mitsdien 
niet gea.cht ka.n worden •te zijn onderwijzer bij 
het Lager Onderwijs, zoodat art. 23i der Ge
meentewet zich niet tegen diens toela.ting 
verzet; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Stad-Doetinchem bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat hij zich 
met de uitspraa.k van Ged. Staten niet kan 
vereenigen ; 

0 ., dat blijkens het schrij ven van den Direc
teur van het Rijksop voedingsgesticht ,,de 
Kruisberg" van 6 December 1919 de hoofd
onderwijzer aan dit gesticht als zoodanig met 
de ver vanging van den adjunct-directeur op 
bepaalde tijden en daggedeelten is belast, als
mede met de algemeene leiding van de obser
vatie ; dat hem a.ls vervanger van den adjunct
directeur evenals a.an dezen de gestichtshuis
houding is opgedragen, terwijl blijkens een 
nader schrijven van den directeur van 15 Ma.art 
1920 voor de algemeene leiding van de ob
servatie het bezit der bevoegdheid tot het 
geven van lager onderwijs ten hoogste wen
schelijk, ma.ar in geen enkel opzicht ver
plicht is ; 

dat, afgescheiden hiervan, het door Weusten 
gegeven wordend onderwijs niet in de eerst.e 
plaats of vooral beoogt den leerlingen de noodige 
kennis bij te brengen, doch veel meer tot doel 
heeft aard en omvang der hun toebedeelde 
kennis te constateeren; 

dat daarom J. P. H. Weusten niet kan 
worden geacht te zijn ,,onderwijzer voor het 
lager onderwijs" in den zin waarin die uit
drukking moet worden opgevat in art. 23, 
eerste lid, onder i der Gcmeentewet en Ged. 
Staten derhalve te recht de toelating van 
J. P. H. Weusten als lid van den raad der ge
meente Doetinchcm hebben bevolen; 

Gezien de Gemecntewet ; 
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Hebben· goedgevonden en verstaa.n : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

. Onze Minister van Binnenlandsche Zakel'.l 
s bel ast. enz. (A. B.) 

24 April 1920. BESLUI:r, betreffende de ver
boden kringen om de vesting Woudrichem. 
s. 212. 

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

Oorlog a. i., van 27 Ma.art 1920, Vde Afd., 
n°. 87; 

Gelet op artikel 3 der Wet van 31 December 
1853 (Staatsbl.ad bi.ad no. 128) ; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 Ja
nuari 1854 (Staatsbl.ad n°. 8) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 April 1920, no. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Oorlog van 20 April 1920, Vde Afd., n°. 95; 

Hebben besloten en besluiten : 
Art. 1. Het gestelde, luidende : ,,De perceelen 

op den rechteroever van de Merwede" , voor
komende in de laatste kolom van de lijst, 
behoorende bij het Koninklijk Besluit van 
25 J anuari 1854 (Staatsbl.ad n°. 8), voor zooveel 
betreft de vesting Woudrichem, met uitzondering 
van de batterij in de Postweide, wordt vervangen 
door het volgende : 

,,De perceelen gelegen westelij k, zuidwestelijk 
en noordwestelijk van de vesting buiten de 
Iijn gevormd door de aaneenschakeling van de 
noordoostelijke grens van de Zandsteeg en het 
verlengde van die grens naar het westen, de 
noordwestelijke grens van den verbindings
weg tusschen genoemde Zandsteeg en de 
vesting, de buitengrens van den militairen 
landsgrond aan de westzijde van de· vesting 
en de lijn getrokken naar het noorden van uit 
het meest noordwestelijke hoekpunt van voren
bedoelde buitengrens; voorts de perceelen op 
den rechteroever van de Merwede". 

2. Dit besluit treedt in working op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsbwd, waarin het Besluit is geplaatst. 

Onze Minister van · Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, hetwelkin het Staata
bl.ad zal worden geplaatst,en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad yan State. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1920.' 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

1 (Uitge,g. 7 Mei 1920.) 

24 April 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Rijkstelegraafreglement 1916,vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 29 No
vember 1916 (Staatabl,ad n°. 518), gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 31 Mei 
1918 (Staatsblad n°. 304), 9 December 1918 
(Staatsblad n°. 796), 14 April 1919 (Staata
blad n°. 177), 29 April 1919 (Staatsblad n°. 
249) en 11 December 1919 (Staatsblad 806). 
s. 213. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatablad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 30 Ma.art 1920, n°. 18, af. 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (:..cl.vies van 
13 April 1920, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 22 April 1920, n°. 33, afdeeling 
Posterijen ·en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. De woorden ,,tegen betaling van 

tien cent", voorkomende in het tweede lid van 
artikel 34 van het Rijkstelegraafreglement 
1916, worden gewijzigd in ,,tegen beta.ling van 
het recht voor gewone aanteekening". 

De woorden ,,bij aangeteekende verzending 
twee en twintig en een halven c~nt", voorkomende 
in het vierde lid van evengenoemd artikel, 
worden gewijzigd in ,,bij aangeteekende ver
zending verhoogd met het recht voor gewone 
aanteekening " . 

2. Het bedrag van ,,25 cent" genoemd in 
het tweede lid van artikel 45 van evengenoemd 
reglement, wordt gewijzigd in ,,40 cent". 

3 . Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dieu 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
schrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 24sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 26 Mei 1920.) 

26 April 1920. BESLUIT, tot wijziging van het 
besluit van 16 Januari 1920 (StaatBblad n°. 
23), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, betreffende inlich
tingen in verband met de toepassing der 
Ouderdomswet 1919. S. 214. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 15 Maart 1920, n°. 2118, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; , 

Gezien artikel 5 der Ouderdomswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 April 1920, n°. 23) ; 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 April 1920, n°. 3090, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben go~dgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 16 Januari 1920 (Staats

blad n°. 23) te wijzigen en te bepalen als volgt: 
Art. 1. In bet eerste lid van artikel 3 van 

Ons besluit van 16 J anuari 1920 (Staatsblad 
n°. 23) worden tusschen de woorden ,,toege
kend" en ,,kennis" ingevoegd de woorden : 

,,alsmede van bet nummer en de serieletter 
waaronder die persoon bij de administratie der 
Bank is ingeschreven,'·. 

Aan bet tweede lid van dat artlkel worden 
toegevoegd de woorden : ,,Wordt de afwijzende 
beslissing in beroep bevestigd en kan tegen de 
uitspraak van den beroepsrechter niet meer 
worden opgekomen, dan geeft bet bestuur der 
Bank daarvan kennis aan bet gemeentebe

tuur". 
2. Aan bet slot van bet eerste hd van ar

tikel 4 van Ons besluit van 16 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 23) wordt de punt door een 
komma vervangen en worden toegevoegd de 
woorden: ,,met vermelding van de nummers 
en de serieletters waaronder die personen bij 
de administratie der Bank zijn ingeschreven. 
Deze opgave blijft achterwege voor die gevallen, 
waarin bet bestuur der Bank eene kennisge
ving, als bedoeld in den tweeden volzin van bet 
tweede lid van artikel 3 a.an bet gemeentebe
stuur beeft verstrekt. ". 

3. In artikel 6 van Ons besluit van 16 Janu
ari 1920 (Staatsblad n°. 23) vervallen de woor
den : ,,eerste lid,". 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van bet Staatsblad waarin bet is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 26sten April 1920. 

WILHELMINA. 
De Mini8ter van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 6 Mei 1920.) 

26 April 1920. BESLUIT tot herziening van 
bet Koninkli,ik besluit va1.1 10 Augustus 
1914 (Staatsblad n°. 405), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 16 J anuari 1920 
(Staatablad n°. 24) tot vaststelling van een 
algemeenen m aatregel van bestuur, betref
fende inlicbtingen in verband met de 
toepassing van de artikelen 369 en 370 der 
Invaliditeitswet. S . 215. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 15 Maart 1920, n°. 2118, afdeeling 
Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 409 der Invaliditeitswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 April 1920, n°. 23); 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 April 1920, n°. 3090, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat bet wenschelijk is dat, in 
verband met de toekenning of betaalbaar
stelling van renten, als bedoeld in de Invalidi
teitswet, regelen vastgesteld worden ten aan
zien van bet verstrekken van inhchtingen door 
de gemeentebesturen aan bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
in te -trekken Ons besluit van 10 Augustus 

1914 (Staatsblnd n°. 405), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 Januari 1920 (Staatsblad 
n- . 24) en te bepalen als volgt : 

Art. 1. De gemeentebesturen verstrekken 
de inlichtingen, welke door bet bestuur der 
Rijksverzekeringsbank worden gevraagd in 
verband met de toekenning of betaalbaar
stelling van renten, als bedoeld in de Invalidi
teitswet. 

2. H et bestuur der Rijksverzekeringsbank 
geeft van den naam en bet adres en van den 
dag, de maand en bet jaar van geboorte van 
ieder persoon, aan wien een rente, als bedoeld 
in de Jnvaliditeitswet is toegekend, alsmede 
van bet nummer en de serieletter, waaronder 

· die persoon bij de administratie der Rijksver
zekeringsbank is ingeschreven, kennis aan bet 
bestuur der gemeente, waarbinnen deze per
soon zijne woonplaats heeft. De kennisgeving 
vermeldt of de rentetrekker gebuwd is en, zoo 
ja, den n'!,am en de woonplaats van den echt
genoot. 

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank ver
strekt de opgaven, in bet eerste hd van dit 
artikel bedoeld, ook ten aanzien van hen, aan 
wie een rente als bedoeld in de Invaliditeitswet 
werd -geweigerd, indien van de afwijzende be
shssing in beroep werd gegaan. Wordt de 
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afwijzende beslissing in beroep bevest1gd en 
kan t egen de uitspraak van den beroepsrechter 
niet meer worden opgekomen, dan geeft het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank daarvan 
kennis aan het gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur houdt aanteekening 
van de krachtens de voorgaande leden ont
vangen opgaven. 

3. Wanneer de in het vorig artikel bedoelde 
personen van woonplaats veranderen, over
lijden of in het huwelijk treden, zendt het ge
meentebestuur daarvan onmiddellijk opgave 
aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank met 
vermelding van de nummers en de serieletters, 
waaronder die personen bij de adininistratie 
der Rijksverzekeringsbank zijn ingeschreven. 
1 eze opgave blijft achterwege voor die gevallen, 
waarin het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
een kennisgeving, als bedoeld in den tweeden 
volzin van het tweede lid van artikel 2 aan het 
gemeentebestuur heeft verstrekt . 

Indien gedurende een kalendermaand zich 
geen gevallen van verandering van woonplaats, 
overlijden of huwelijk van de in het vorig ar
tikel bedoelde personen hebben voorgedaan, 
doet het gemeentebestuur voor den 5den der 
volgende maand daarvan mededeeling aan het 
bestuur der Rijksverzeke1-ingsbank. 

4. De opgaven, bedoeld in artikel 3, ge
schieden bij formulieren, waarvan de modellen 
worden vastgesteld door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank. Door die Bank worden 
de formulieren kosteloos aan de gemeentebe
sturen verstrekt. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsbl,ad waarin het is geplaatst. 

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 26sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Ail.BERSE. 

(Uitgeg. 6 Mei 1920.) 

26 April 1920. BESLUIT tot wijziging van 
art . 22 van het Reglement voor de Rijks
hoogere burgerscholen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 30 Augustus 1864 
(Staatsbl,ad n°. 91), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 19 J anuari 1917 
(Staatsblad n°. 186). S. 216. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

5 Maart 1920, n°. 12351, afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Augus
tus 1864 (Staatsbl,ad n°. 91), zooals dat laatstelijk 
is gewijzigd bij Ons besluit van 19 Januari 1917 
(Staat.~blad n°. 186) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk, is om 
artikel 22 van het bij bovengenoemde besluiten 
vastgestelde reglement voor de Rijks hoogere 
burgerscholen te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 April 1920, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 April 1920, no. 2310, 
afdeeling Middelbaar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in de tweede zinsnede van 

het vierde lid van artikel 22 van het Reglement 
voor de Rijks hoogere burgerscholen in stede 
van ,,een bedrag van f 0.25" zal worden gele
zen ,,een door den Minister te bepalen bedrag". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat,sblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
S nden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, J. 'l'H. DE VISSER. 

( Uitgeg. 11 Mei 1920.) 

26 A i; ril 1920. ARRES r van den r oogen Raad. 
Terecht heeft de Rechtbank beslist, dat 

onder het oude Brabantsche recht het heer
lijk jachtrecht een afzonderlijk zelfstandig 
recht was, dat de heer als zoodanig had 
over zijn geheele heerlijkheid en dus zoowel 
op zijn eigen gronden als op de gronden 
van derden, zonder dat dit recht op zijn 
eigen gronden zich met den eigendom ver
mengde, en dat bij de Souv. Besluiten v. 26 
Maart 1814, 21 Sept. 1814 en 8 Fehr. 1815 
hetzelfde heerlijk jachtrecht, dat de heeren 
in hun heerlijkheden vroeger hadden gehad, 
weer aan hem werd teruggegeven, zoodat 
dit heerlijk jachtrecht in zijn ouden aard 
en ka.rakte r werd hersteld. 

Het bij het Besluit van 26 Maart 1814 
toegekende jachtrecht is dus niet door 
vermenging te niet gegaan. 

Er is geen reden om a.an te nemen, dat 
dit jachtrecht een zakelijk recht zou zijn. 

Zie ook H. R. 25 April 1919,C. V. 1919, · 
biz. 171, art. 641 B. W. n°. 11. 

(Jachtwet art. 2.) 
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Voorzitter : 
Jhr. Mr. W. H . de Sa.vornin Lohman. 

Ra.den : Mr. A. J. L. Nijpels, A. Fentener 
van Vlissingen, H. Hesse en Jhr. E .' A. E. van 
Meeuwen. 

T. L. G. de W. enz., requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr-Rechtba.clr te 
's-Hertogenbosch van den llden December 
1919, waarbij in .hooger beroep, na. vernietiging 
van een vonnis van het Ka.ntongerecht te 
Waa.lwijk van 4 Juli 1919 requirant werd 
sohuldig verklaa.rd aan : het beja.gen van eens 
anders grond zonder voorzien te zijn van een 
schriftelijk bewijs van vergunning, huur of 
pa.cht van den eigenaar of rechthebbende, en 
met toepassing van de artt . 2, 15 en 40 der 
wet van 13 Juni 1857, S. 87, en art. 23 Sr., 
veroordeeld tot een geldboete van f 20 en 
een verva.ngende hechtenis van 20 dagen ; 
(Gepleit door Mr. L. A. J. J. M. van Hilyst te 
's Hertogenbosch). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Ale middel van cassatie is bij pleidooi voor
gesteld : ,,Schending, althans verkeerde toe
passing van de artt. 2, 15 en 40 der Wet van 
13 Juni 1857, S. 87, j6 • de artt. 641 van het B. W. 
3 (in verband met den considerans) van het 
Souverein Besluit van 26 Maa.rt 1814, S. 46, 
1, 2, 3, 4, 8 en 9 van het Sou verein Besluit 

De grief bedoelt op te komen tegen Uw 
arrest- van 25 April 1919, W. 10434 (N. J. 
1919, bladz. 577, Red.) waarbij verschillende 
vra.gen van heerlijk ja.chtrecht zijn bea.ntwoord 
in den zin, zooals zij thans wederom in het 
bestreden vonnis oplossing vinden. 

Ik heb mij in mijne aa.n da.t arrest vooraf
gaande conclusie uitgesloofd, na. te gaa.n, 
wat in dezen voor recht moet worden gehouden 
en waa.r mij het voorrecht te beurt viel,dat Uw 
Raad zich met mijne zienswijze heeft kunnen 
vereenigen, ma.g ik volstaa.n naa.r haar te 
verwijzen, met deze simpele toevoeging, da.t 
ieder tegenargument moet a.fstuiten op de 
duidelijke bewoordingen der in het middel 
aangehaalde Souvereine Besluiten, terwijl ik 
ten slotte nog opmerk, dat Uw Raad in zijn 
jongste arrest van 7 November jl., W. 10504, 
(N. J. 1919 bla.dz. 1174, Red.) gewezen met 
geheel verschillende bezetting, met na.druk 
wederom heeft bevestigd, da.t a.rt. 3 van 
het Souverein Besluit van 26 Ma.a.rt 1814, 
S. 46, een herstel geeft van de rechten van 
jacht, visscherij en vogelarij aa.n de eigena.ren 
der heerlijkheden. 

Eene verandering van zienswijze na deze 
beide we! overwogen beslissingen van zoo 
jonge dagteekening la.at zich na.uwelijk denken. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

Hooge Raad, enz. ; 

van 8 Februari 1815, S. 11, 3 (in verband met Gehoord het vers!ag van den Raadsheer 
den considerans) van het Souverein Besluit Jhr. van Meeuwen; 
van 21 September 1814, S. 101, door te beslissen, Gelet op het middel van ca.ssatie, namens 
dat bovengenoemde besluiten het jachtrecht, den requ.irant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
zooals het bestond v66r derzelver a.fscha.ffi.ng concl. Adv.-Gen.); 
bij de Sta.atsregeling van 1798, onder de 0., da.t bij het bestreden vonnie met qualifi
heerlijkheid Loon op Zand hebben hersteld, ea.tie en strafoplegging, gelijk aan het hoofd 
ook op de gronden aan de bezitters der heer- van dit arrest is vermeld, is bewezen verklaard : 
lijkheid in privaten eigendom toebehoorende, da.t requ.irant den 27 ovember 1918 des na
in dier voege, dat eigendomsoverdracht van middags circa 12¾ uur te Loon op Zand ter 
zoodanige gronden na 1838 geen overdracht plaatse genaamd Spinderspa.d in het jachtveld 
van het ja.chtrecht medebracht en diensvolgens buiten openbare wogen en voetpa.den met een 
requirant in cassatie schuldig te verklaren gela.den geweer in jagende houding heeft 
a.an het bejagen van eens anders grond, zonder bejaa.gd een perceel heidegrond, toebehoorende 
te zijn voorzien van een sohriftelijk bewijs aan Lemire te Udenhout, waarvan het jacht
va.n vergunning, huur of pacht van den recht- recht was bij een a.nder dan hem, beklaagde, 
hebbende en hem te veroordeelen tot eene komende het heerlijk ja.chtrecht, daarop 
geldboete van f 20, zulks niettegenstaande gevestigd, toe aan Jhr. Mr. E. Verheyen te 
ten processe va.ststaat, da.t de requirant in Loon op Zand, zonder da.t hij voorzien was van 
ca.ssa.tie het recht om het in de introductieve een daa.rtoe betrekkelijk schriftelijk bewijs van 
dagvaarding genoemde perceel te bejagen van vergunning, huur of pacht van de ja.chtrecht
den grondeigenaar had gehuurd en ten tijde hebbende ; 
van de bekeuring, 27 November 1918, voorzien I dat de Rechtbank hierbij aa.nna.m, da.t het 
was van een schriftelijk bewijs van die pacht. '• I heerlijk jachtrecht op het bedoelde peroeel 
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a.an Jhr. Mr. E. Verheyen toekwam, riettegen
staande ten processe was komen vast te staan, 
dat dit perceel reeds va'n v66r 1798 tot na 
1838 het eigendom is geweest van de prinsen 
van Salm-Salm, rlie het daarJJ.a aan den auteur 
van genoemden Lemire hebben verkocht, en 
dat deze prinsen van Salm-Salm ook reeds 
v66r 1798 eigenaren waren van het heerlijk 
jacbtrecbt onder Loon op Zand, welk 
recht zij eveneens eerst na 1815 hebben ver
kocbt en wel a.an Jhr. Mr. E. Verheyen of diens 
auteur; 

0., dat ter ondersteuning van het middel bij 
pleidooi is betoogd, dat op grond van boven
staande feiten het beerlijk jachtrecbt op bedoeld 
perceel niet zou toekomen a.an Jhr. Mr. E. 
Verheyen, en wel : 

1 · . omdat bij de Souvereine Bes!uiten van 
26 Ma.art 1814, 21 September 1814 en 8 Februari 
1815, bet jacbtrecht op eigen grond niet is 
hersteld, en : 

2°. omdat, al ware bij die besluiten jachtrecbt 
hersteld, dit jacbtrecbt niet is hersteld als 
bet jachtrecht, zooals dit be,tond v66r 1798, 
doch als een zakelijk recht op eens anders grond, 
zoodat het door vermenging is te niet gegaan ; 

· dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 
hare stelling, dat het in bovengenoemde be
sluiten bedoelde jachtrecht ook op eigen grond 
is hersteld, doet steunen op de overweging, 
dat onder het oude Brabantsche recht het 
heerlijk jachtrecht een afzonderlijk zelfstandig 
recht was, dat de Heer a.ls zoodanig had over 
zijne geheele heerlijlheid en dus zoowel op 
zijn eigen gronden a.ls op de gronden van derden, 
zonder dat dit recht op zijr. eigen gronden zich 
met den eigendom vermengde, alsmede · op de 
overweging, dat bij die Souvereine Besluiten 
hetzelfde heerlijk jachtrecht, dat de Heeren 
in hunne .heerlijkheden vroeger hadden gehad, 
weer a.an hen werd teruggegeven, zoodat dit 
heerlijk jachtrecht in zijn ouden aard en karakter 
werd hersteld, behoudens een hier niet ter zake 
dienende uitzondering ; 

dat bij pleidooi deze beide praemissen zijn 
verworpen, doch ten .onrechte; 

dat immers volgens het oude Brabantsche 
recht het heerlijk jachtrecht bevoegdheden 
·omvatte, die uit het enkele eigendomsrecht 
op den grond niet voortvloeiden, waaruit 
vanzelf volgt, dat de eigenaar van een heerlijk 
jachtrecht, op zijn binnen de heerlijkheid 
ge]egen gronden die bevoegdheden uitoefenende, 
dit deed, niet als eigenaar van den grond, maar 
krachtens het hem toebehoorend heerlijk 
j ach trech t ; 

dat juist is, gelijk bij pleidooi is aangevoerd, 
dat b~j de Staatsregeling van 1798 het heerlijk 
jachtrecht werd afgeschaft en a.an de eigenaren 
of gebruikers van den grond het recht daarop 
te jagen werd toegekend, welke regaling bij de 
uitvaardiging van het Souverein Besluit van 
21 September 1914 nog bestond; 

dat echter bij dit Besluit, nadat op den 
voorgrond was gesteld, dat een volledig herstel 
van alle heerlijke rechten niet wenschelijk was, 
onder meer werd bepaald, dat de rechten van 
jacht door de eigenaren der heerlijkheden 
worden behouden, zij het dan ook met de daarbij 
vermelde restricties, door welke restricties 
evenwel het karakter van dat recht niet werd 
aangetast; 

dat hieruit volgt, dat bij het uitvaardigen 
van dit besluit de bedoeling van den Souverein 
was, het oude .heerlijke jachtrecht onder die 
restricties te herstellen en niet een nieuw 
zakelijk recht te scheppen ; 

dat deze bedoeling ook uitkomt in de ter 
uitvoering van het genoemde besluit van 26 
Ma~.rt 1814 uitgevaardigde Besluiten respec
tievelijk van 21 September 1814 ·(S. 101, en 
van 8 Februari 1815, S. 11, waarin wordt 
bepaald, in het eer~tgenoemde, dat het recht 
van jacht bij art. 3 van het Besluit van 26 Mrt. 
1814 vermeldt: ,,van nu af a.an wederomzalkun
nen worden uitgeoefend door de eigenaars der 
Heerlijkheden, waaraan hetzelve te voren 
verbonden was", en in het. laatstgenoemde 
,,dat a.an de eigenaars van Heerlijke rechten, 
welke bevorens het reoht van de jagt binnen 
zeker district ook op gronden aan partioulieren 
toebehoorende wettig hebben gehad, datzelfde 
reoht weder wordt toegestaan; 

dat requirant nog heeft betoogd, dat de 
strekking van deze Besluiten was, de vroegere 
eigenaren van heerlijke jaohtrechten het 
nadeel dat zij door de afsohaffing daarvan 
geleden hadden, te vergoeden en er dus waar zij 
op de bun in eigendom toebeboorende gronden 
feitelijk in het bezit van het jaohtrecht waren 
gebleven, ten aanzien van die gronden geen 
nadeel bestond en mitsdien herstel was uit
gesloten; 

dat deze opvatting eohter in strijd is met 
den tekst van het Souverein Besluit van 
26 Ma.art 1814 en van dat van 8 Februari 1815, 
bij welke Besluiten zonder eenige beperking 
te dien aanzien het heerlijk jaohtreoht werd 
hersteld; 

dat de vroegere eigenaren van heerli,ikheden 
er ook we! degelijk belang bij hadden, om op 
de hun toebehoorende gronden ingevolge hun 
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heerlijk recht en niet ingevolge hun eigen
domsrecht het jachtrecht te bezitten en wel 
onder het bestaan van dit recht hen onthief 
van den plicht om bij betwisting van hun 
jachtrecht het eigendomsrecht dier terreinen 
te bewijzen, alsmede omdat dit voor hen de 
mogelijkheid schiep, bij verkoop van den grond 
het jachtrecht te behouden ; 

dat dus het beroep van requirant op het 
feit, dat het Besluit van 26 Maart 1814 werd 
genomen om de eigenaren van voormalige 
heerlijkheden schadeloos te stellen, hem niet 
kan baten; 

dat de requirant voorts gewezen heeft 
op eenige bepalingen in het Souverein Besluit 
van 8 Februari 1815, met name op de artt. 
4, 5, 6 en 7, die alleen toepassing kunnen er
langen, althans alleen beteekenis hebben, als 
de grond toebehoort aan een ander dan aan 
den eigenaar van het heerlijk jachtrecht en 
daaruit wil afleiden dat het geheele Besluit 
niet toepasselijk is op die gevallen, waarin 
ten tijde van de uitvaardiging daarvan de 
eigendom van den grond en die van het heerlijk 
jachtrecht in eene hand waren vereenigd ; 

dat echter die gevolgtrekking niet als Juiste 
kan worden aanvaard, daar de omstandigheid, 
dat enkele artikelen van het Souverein Besluit 
in sommige gevallen toepasselijlheid missen, 
geen afbreuk kan doen aan de algemeene 
strekking van dat Besluit in zijn geheel ; 

dat het bij het Besluit van 26 Maart 1814 
toegekende jachtrecht niet door vermenging 
is te niet gegaan, gelijk requirant op de tweede 
plaats heeft beweerd ; 

dat immers, gelijk hierboven is uiteengezet, 
dit jachtrecht zijn eigenaardig karakter, 
hetwelk het v66r 1798 had, althans ten deele 
heeft behouden ; 

dat de ornstandigheid, dat dit recht op den 
grond van een antler rust en in zooverre 
overeenstemming vertoont met de zakelijke 
rechten, gelijk die in de destijds-geldende Code 
Civil waren omschreven, geen voldoende grond 
is om aan te nemen, dat daarom bedoeld 
jachtrecht een zakelijk recht zou zijn ; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

28 April 1920. BE%UIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Leek t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 12 September 1918, n°. 93, 3• afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de 

door den Raad der gemeente L eek op 3_1 Mei 
1918 vastgestelde -ferordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 217. 

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

den Raad der gemeente L eek t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
12 September 1918, n°. 93, 3de afd., tot ont
houding der goedkeuring aan de door den Raad 
der gemeente L eek op 31 Mei 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 334; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van · 
23 April 1920, n°. 4118, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Leek bij zijn besluit van 31 Mei 1918, n°. 7, 
eene verordening, regelende de jaarwedden van 
de hoofden en het verder onderwijzend perso
neel der open bare lagere scholen in die gemeente 
heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a . de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het on
derwijzend personeel der openbare lagere scho
len in de gemeente L eek bedragen, met inbegrip 
van de bijslagen van het Rijk ingevolge de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147): 

10. voor hoofden van scholen eene aanvangs
wedde-van f 1300, opklimmende na 18 dienst
jaren tot een m aximum van f 1850; 

20. voor het tegenwoordig hoofd aan de 
school te Z evenhuizen-boven eeneaanvangswedde 
van f 1450, opklimmende na 18 dienstjaren 
tot een m aximum van f 2000; dat in boven
staande regeling, als makende verschil in de 
jaarwedden van de overige hoofden van scholen 
in de gemeente, inbegrepen is voor het gemis 
van een stukje land ter grootte van 46 Are 
en 70 c.A., dat vroeger bij de woning behoorde, 
f 50, en : a.ls standplaatstoelage f 100 ; 

3°. voor elk der onderwijzers en onderwij
zeressen, die het hoofd der school bijstaan, 
eene aanvangswedde van f 800, opklimmende 
na 18 dienstjaren tot een maximum van f 1350; 

40, dat voor elk der onderwijzers, die het 
hoofd der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 100 meer en wanneer 
zij den leeftijd van 23 jaar volbracht hebben 
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en volgens artikel 24 der wet tot regeling van j tairen dienst of zwangerschap verleend verlof, 
het lager onderwijs moeten aanwezig zijn in is vervat in de verordening, vastgesteld bij 
scholen met meer dan vier onderwijzers, f 200 
meer dan onder 3°. is bepaald ; 

in artikel 3, dat de aanspraak op verhooging 
der jaarwedden onstaat wegens diensttijd met 
den eersten dag der maand volgende op die, 
waarin een dienst van 2, 4, 6, 8; 10, 12, 14, 
16 en 18 jaren is volbracht; 

in artikel 5, dat elk der mannelijke onder
wijzers, die hElt hoofd der school bijstaan, 
indien hij gehuwd is of is geweest en den leeftijd 
van 28 jaren bereikt heeft eene tegemoet
koming in ·de huishuur geniet ten bedrage 
van f 75 per jaar; 

in artikel 6, dat het personeel, aangewezen 
voor het geven van herhalingsonderwijs, hier
voor eene belooning geniet van f 0. 75 per 
lesuur; 

in artikel 8, dat bij overlijden de jaarwoode 
wordt betaald tot den dag, waa.rop het over
lijden heeft plaats gehad, tenzij de Raad hier
hieromt;ent anders mocht beschikken; 
. in artikel 9 : Deze verordening treedt in 

werking op 1 Januari 1918; 
dat bij besluit van 12 September 1918, 

n°. 93, 3e afdeeling, Gedeputeerde Staten 
van Groningen a.an die verordening hunne goed
keuring hebben onthouden op grond, dat zij 
onvoldoende achten de belooning voor het 
bezit der hoofdakte, die voor het geven van 
herhalingsonderwijs en de tegemoetkoming in 
de huishuur a.an onderwijzers, terwijl zij 
de regeling, vervat in artikel 8 onvolledig 
achten, en tevens · wenschen opgenomen te 
zien eene regeling, betreffende de mtkeering 
der jaa.rwedde, tijdens een wegens ziekte, 
militairen dienst of zwangerschap verleend 
verlof; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Leek bij Ons in beroep is gekomen, met verzoek 
dat alsnog goedkeuring worde vecleend aa.n 
zijn besluit van 31 Mei 1918, no. 7; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Leek de belooning voor het 
bezit der hoofdakte, de tegemoetkoming in 
de l).uishuur a.an onderwijzers, en de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs heeft 
bepaald, onvoldoende zijn te achten ; . 

da.t in de verordening eene bepaling behoort 
te worden opgenomen omtrent de ·belooning 
van het hoofd der openbare lagere school te 
Leek voor het ge'ven van oncjerwijs in de Fran
sche taal buiten den gewonen schooltijd ; 

dat eene regaling, betrefiende de uitkeering 
van jaarwedde tijdens een wegens ziekte, mili-

1920. 

besluit van den Raad der gemeente Leek, van 
31 Augustus 1905, n°. 11/, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Groningen, bij besluit 
van 29 September 1905, n°. 63, 3de afdeeling, 
welke regeling niet onbillijk is en ·geacht moet 
worden nog van kracht te zijn ; 

Gezien de wet to.t regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, onder 4°., zal 

luiden: 
,,4°. Voor elk der ondeuwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer en, wanneer 
zij den leeftijd van 23 ja.ar volbracht hebben 
en volgens artikel 24 der wet tot regaling van 
het lager onderwijs m'oeten aa.nwezig zijn in 
scholen met meer dan vier onderwijzers, f 250 
meer dan onder 3 onder a tot en met i is be
paald ;" 

dat daai-aa.n zal worden toegevoegd: 
,,8°. De belooning voor het hoofd der open

bare lagere school te Leek voor het geven van 
onderwijs in de Fransche ta.al buiten den 
gewonen s ooltijd bedraagt f 400 ;" 

dat de artikelen 5 en 6 zullen luiden : 
Art. -5. ,,Elk der mai::melijke onderwijzers, 

die het hoofd der school bijstaan, geniet, indien 
hij gehuwd is of is geweest en den leeftijd van 
acht en twintig jaren bereikt_ heeft, eene tege
moetkoming in de huishuur ten bedrll,ge van 
f 100 per jaar. 

Art. 6. ,,De onderwijzers, aangewezen voor 
het geven van herhalingsonderwijs, genieten 
hiervoor eene belooning van f 1 per lesuur, 
indien zij niet, en van f 1.20, indien zij wel 
in het bezit der_ hoofdakte zijn"; 

en voor het overige de verordening vast te . 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
31 Mei 1918, no. 7. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is be!ast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in heb St,aatsblad za} 
worden geplaatst, en waarva.n afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschlllen van Bestuur. 

's-Gravenhage; den 28sten April 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VIS':lER. 

(Uitgey. ·17 Mei 1920.) 

25 
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N°. 4118. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van de Raad 1s-Gravenhage, 23 April 
van Leek, onderwijzers- 1920. 

jaarweddenregeling. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
1919, n°. 67, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, no. 334, vergezeld van 
het ontwerp van een niet redenen omkleed, 
door. Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffen
de het beroep, waarvan, krachtens machtiging 
van Uwe Majesteit, van 19 Mao.rt 1919, .n°. 74, 
de overweging door mij bij die Afdeeling is 
aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wu WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Leek, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten vivi Groningen, 
van 12 September 1918, n°. 93, 3de afd., tot 
onthouding der goedkeuring a.an de door den 
Raad der gemeente Leek op 31 Mei . 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 334 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grond
slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers 
niet meer in aanmerking komt en derhalve 
tegen de besluiten van Gedeputet>rd"e Staten 
die goedkeuring b-etreffende geen beroep op 
Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van eene 
regeling welke na. 1 Januari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooa.ls ·o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
weti1rvastgesteld- te dezen aanzien ontbreekt; 

0. wijders dat artikel XI der wijzigingswet 
voorschrijft da.t, indien in eene gemeente de 
jaarwedden waarop de onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen krachtens deze wet 
aanspraak hebben, lager zijn dan het gezamen
lijk bedrag der inkomsten per jaar: 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsbl.ad no. 239) en 23 Februari 1918 (Staats

blad n°. 147); 
b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 

verordening (d.i. de plaa.tselijke· verordening} 
mit; de vaststelling van die verordening door 
den gemeentera.ad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derha.lve door de wet de sala.risregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld a.ls een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraa.n 
een salarisregeling redelijkerwijze moet voldoen, 
zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan .: 
den appellant• niet-ontva.nkelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen · is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden a.an den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W denschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij nieti 
vereenigen . 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februar, 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staat.,bl.ad no. 58), ben ik van oordeel, dat 
de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
van eene verordening, regelende de jaarwedden 
van de onderwijzers a.an openbare la.gere 
scholen, ook na 1 Januari 1919 eene beslissing 
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te nemen, waa,rbij de vereischte_ re~eling wordt 
vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is, 
of de appellant in zijn beroep niet-ontvankelijk 
is, als volkomen rechtsgeldig moet worden 
beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
hen ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-bes-Juit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwija, 
K1maten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 

28 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
lting op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente L eena tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 17 October 1918, n°. 21, 
3de afd. , tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Leena 

. op 5 October 1918 vastgestelde verordening · 
tot regeling der jaarwedden van het 
ondersijzend personeel bij het openbaar 
lager onderw\js aldaar. S. 218. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep; ingesteld door 
den Raad der gemeente Leena tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 17 October 1918, ,n°. 21, 3de afd., tot ont
houding der goedkeuring aan de door den Raad 
der gemeente Leena op 5 October 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaarwedden 
va)l het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs a,ldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 O9tober 1919, n°. 326; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
23 April 1920, n°. 4114, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Leena bij zijn besluit van 5 October I!H8, 
n°. 46, eene verordening, regelende de jaarwed
d~n van de hoofden en het verder onderwijzend 
personeel der openbare lagere 'scholen in die 
gemeente heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. · de . volgende 
bepalingen zijn 9pgenomen: · 

Art. 1. De jaarwedden van het onderwij~end 
personeel der openbare .scholen -~edr~gen 

krachtens artikel 26 der wet op het lager 
onderwijs en de wet van 23 Februari 1918 
(Staatab/,a,d n°. 14_7) te zamen : 

1. . . . .. 
2. . ... . 
3. Voor elke der onderwijzers of onderwij 

zeressen, die het hoofd · der school bijstaan: 
achthonqerd gulden. 

4. Voor elk der onderwijzeressen, die het 
hoofd der school bijstaan en tevens belast zijn 
met het geven van onderwijs in de nuttige 
handwerken aan de dagschool : negenhonderd 
gulden. 

.5. De jaarwedden in de rubrieken l tot 
en met 4 genoemd, zullen worden verhoogd: 
telkens na verloop van twee jaren, tweemaal 
met f 100 en daarna _zeven maal met f 50, met 
dien verstand!', dat het eindsalaris in rubiek 1 
wordt : twee duizend tweehonderd gulden, 
in 2 : een duizend achthonderd en vijftig 
gulden, in 3: een duizend driehonderd en vijftig 
gulden en in 4 : een duizend vierhonderd en 
vijftig gulden. 

6. Voor elk der onderwijzer en onderwij
zeressen, die het hoofd der school bijstaan en 
den rang van hoofdonderwijzer bezitten: een
honderd vijftig gulden meer dan onder 3, 4 
en 5 bepaald, uitgezonderd de onderwijzer 
met hoofdakte a.an de school te Leena, onderwijs 
gevende in het vijfde en zesde leerjaar, die 
tweehonderd en vijftig gulden meer ontvangt 
dan onder 3 en 5 bepaald. 

Art. 12. Deze verordening wordt geacht in 
werlting te zijn getreden op l Januari 1918; 

dat bij besluit van 17 October 1918, n°. 21, 
3de afd~eling, , Gedeputeerde Staten van 
Groningen aan die verordening hunne goedkeu
ring hebben onthouden, op grond, dat zij de 
belooning voor het bezit der hoofdakte onvol
doende achten ; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Leena bij Ons in beroep is gekomen met verzoek, 
dat de verordening worde vastgesteld, zooals 
door den Raad is geschied, aanvoerende, 
dat de bezoldiging van de hoofdakte in zijne 
verordening op een behoorlijk bedrag is bepaald; 

Overwegende, dat het bedrag, waarop de 
Raad der gemeente Leena de belooningvoor bet 
bezit der hoofdakte heeft bepaald, onvoldoende 
is te achten ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
on,derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, onder 6, zal luiden-: 
,,6. ,Voor elk der onderwijzers en onderwij

zeressen, die het hoofd der school bijstaan en 

2• 5 
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den rang van hoofdonderwijzer · bezitten, 
f 200 meer dan onder 3, 4 en 5 bepaald, uitge 
zonderd de onderwijzer met hoofdakte aan 
de school te Leens, onderwijs gevende in het 
5de en 6de leerjaar, die f 300 meer ontvangt 
dan onder 3 en 5 bepaald" ; · 
· en voor het overige de verordening vast· te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
5 October 1918, n°. 46. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, ·en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, deli 28sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Onderwijs, 
K unsten en W eten.•chappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 17 Mei 1920.) 
No. 4114. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 23 April 
Beroep van den Raad 1920. 

van Leens, onderwijzers-
jaarweddenregeling. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 7, werd van wege Uwe llfajesteit om 
consideratien en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 326, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 18 Maart 1919, n°. 87, de over
·weging door mij bij die Afdeeling is aanhangig 
gemaakt. · 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende' op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente LeenB tegen het besluit 
~an Gedeputeerde Staten van (J,roningen, 
,van 17 October 1918, n°. 21, 3de afd., tot ont
houding der goedkeuring aan de door den 
Raad der ,gemeente Leens op 5 October 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad · van State, Afde~ling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 326; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-trecling 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde ·wet tot 
regeling van· het .Lager Onderwijs die de 
salarissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op sa!arisregelingen van · onderwijzers niet 
meer in aanmerking komt en derhalve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten die 
goedkeuring betreffende geen beroep op Ons 
is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststielling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt; 

Overwegende wijders dat art. X+ der wijzi
gingswet voorschrijft dat, inclien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamerilijk bedrag der inkomsten · per jaar; 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
blad no, 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
v erorde11ing (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad , 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in ·. dienst zijnde onderwijzers door 
Bui-gemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de -wet salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard ; · ' 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van ·ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwijze moet voldoen, 
zich niet verdraagt ; , 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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Wetenschappen is belast m~t de uitvoering ' van 26 September 1918, n°. 9, 3e afd., tot 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden I onthouding der goedkeuring aan de door d~n 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling I Raad der gemeente Ma.rum op 23 Mei 1918 
voor rle Geschillen van Bestuur. I vastgestelde verordening tot regeling der 

De Minister van Onderwijs, jaarwedden van het onderwijzend personeel 
Kunsten en Wetenschappen, bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

I 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Met dit ontwerp-b.esluit kan ik mij niet Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
vereenigen. 29 October 1919, n°,. 335; 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport Op de voordracht van Onzen Minister van 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid . heeft tot 24 April 1920, n°. 3400, afdeeling Lager 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 Onderwijs Algemeen; 
(Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 0., dat de Raad der gemeente Marum bij 
bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in geval zijn besluit van 23 Mei 1918, no. 56/2, eene 
V!J,n hooger beroep tegen een in 1918 genomen verordening, regelende de jaarwedden der 
besluit van Gedeputeerde Staten, betreffende onderwijzers aan de openbare Jagere scholen 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 in die gemeente heeft vastgesteld; 
genomen, Raadsbesluit tot vaststelling van dat in die verordening o. a. de volgende 
eene verordening, regelende de jaarwedden bepalingen zijn opgenomen; 
der onderwijzers aan openbare lagere scholen, in artikel 1, dat de jaarwedden van elk 
ook na 1 Januari 1919, eene beslissing te nemen, onderwijzer of onderwijzeres bedraagt met 
wa-arbij de vereischte regeling wordt vastgesteld, inbegrip van de uitkeering bedoeld bij de wet 
tenzij het beroep ongegrond is, of de appellant van 23 Februari 1918 (Staa18h7ad- n '. 147) eene 
in zijn beroep niet-ontvankelijk is, als volkomen aanv:angswedde van f 800, opklimmende na 
rechtsgeldig moet worden beschouwd. 18 dienstjaren tot een maximum ,an f 1350; 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, in artikel 2, · dat de jaarwedde van elk hoofd 
en thans overgaande tot het uitbrengen van der school bedraagt f 300 boven de jaarwedde· 
een advies in zake bet onderhavige beroep, in artikel 1 vermeld, benevens het genot van 
ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling vrije woning en tuin; dat h~j, ingeval hem dit 
behoort te worden vastgesteld. niet wordt verschaft, hiervoor eene vergoeding 
• De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn van f 150 per jaar ontvangt; dat het hoofd 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer der school te Marum-Kruisweg bovendien 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging f 300 geniet, daar deze onderwijzer in het 
wordt aangeboden . bezit moet zijn der akten Fransch en Duitsch; 

De Minister van Onderwijs, in artikel 3, dat ieder der onderwijzers en 
Kunsten en Wetenschappen, onderwijzeressen, die het hoofd der school 

J. TH. DE VISSER. bijstaat en den rang van hoofdonderwijzer 

28 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Marum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 26 September 1918 n°. 9, 
3• afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente 
Marum op 23 Mei 1918 vastgesteide 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 2Hi. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

bez t, f 100 meer. geniet, en wanneer hij der 
leeftijd van 23 jaren heeft volbrar.ht en volgens 
artikel 24 der wet aanwezig i:noet zijn, f 200 
meer; 

in artikel 5, dat elk der mannelijke onder
wijzers, die het hoofd der school biJstaat, indien 
hij gehuwd is of weduwnaar, eene tegemoet
koming in de huishuur geniet ten bedrage van 
f 50 met aanvang van den dag, volgmde op 
<lien, waarop hij zijne aanspraak op de tege-
moetkoming kan doen gelden ; · 

in artikel 9, dat voor bet geven van herha
lingsonderwijs de onderwijzers en onderwijze
. ressen voor elk uur dat dit onderwijs door hen 
wordt gegeven eene belooning genieten van 

.Beschikkende op het beroep, ingesteld door f 0,60; 
den Raad der gemeente Marum tegen het in artikel 10, dat bij verlof aan gehuwde 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, , onderwijzeressen, die hare bevalling tegemoet 
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zien, gedurende twee maa.nden de helft der 
jaarwedde wordt uitgekeerd en daarna geheel 
wordt ingehouden; dat, wanneer dienstplich
tige onderwijzers anders dan voor eerste oefe
ning, bedoeld bij artikel 78 der Militiewet, onder 
de wapenen zijn, hunne jaarwedde gedurende 
de eerste maand ten volle wordt uitbetaald; 
dat daarna _aan gehuwde onderwijzers 85 pet. 
en aan ongehuwden 30 p8t. hunner jaarwedde 
gegeven wordt onder aftrek van hetgeen zij in 
militairen dienst aan soldij of onder andere 
benaming meer genieten dan vijf en zeventig 
cent per dag ; 

in artikel l l : Deze verordening treedt in 
werk.ing op l ,Januari 1918; 

dat bij besluit van 26 September 1918, 
n°. 9, 3e afdeeling, Gedeputeerde Staten van 
Grnningen aan die verordening hunne goedkeu
ring hebben onthouden, op grond, dat zij de 
belooning voor het bezit der hoofdakte, de 
belooning voor het hoofdschap, de tegemoet
koming in de buisbuur en de belooning voor het 
geven van herhalingsonderwijs onvQ!doende 
achten , terwij l artikel 6 en artikel 10 naar hunne 
meening onvoldoende zijn gesteld ; en dat 
niet is opgenomen eene regeling, betreffende 
de uitkeering van jaarwedden aan onderwijzers, 
die voor eerste oefening onder de wapenen 
zijn; I I 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Marum bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek, dat de salarisregeling overeenkomstig 
het Raadsbesluit van 23 Mei 1918 worde vast
gesteld; 

Overwegende, dat de bedr!tgen, waarop de 
Raad der gemeente Marum de belooning voor 
bet bezit der hoofdakte, de belooning voor het 
h oofdsch ap, de jaarwedde van bet hoofd der 
school te Marum-KruiBweg, de tegemoetko
ming in de huishuur aan onderwijzers, en 
de belooning voor het geven van herhalings
onderwij s heeft bepaald, onvoldoende zijn te 
achten; 

dat de uitkeering der jaarwedde in geval 
van verlof aan d.ienstplichtige onderwijzers, 
die voor eerste oefening onder de wapenen 
zijn, en in geval van verlof aan gehuwde onder
wijzeressen, die hare bevalling tegemoet zien, 
op eene andere wijze behoort te worden gere 
geld; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, clat artikel 2, arti kel 3, eerste en 

tweede lid, artikel 5, artikel 9 en artikel 10, 
derde en vierde lid, zullen luiden : 

Artikel 2. De jaarwedde van elk hoofd der 
school bedraagt f 400 boven de jaarwedde in 
artikel I vermeld, benevens het het genot van 
vrije woning en tuin; in geval hem cl.it niet 
wordt verschaft, ontvangt hij hiervoor eene 
vergoeding van f 150 per jaar. 

Het hoofd der school te Marum-KruiBweg 
geniet bovendien f 400; tleze onderwijzer moet 
in het bezit zijn der akten Fransch en Duitsch. 

Artikel 3, eerste en tweede lid : 
Ieder der onderwijzers en onderwijzeressen, 

die het hoofd der school bijstaat en den rang 
van hoofddnderwijzer bezit, geniet f 200 meer 
en wanneer hij den leeftijd van 23 jaren heeft 
volbracht en volgens artikel 24 der wet aanwezig 
moet zijn f 250 meer. 

De aanspraak op verhooging der jaarwedde 
met f 200 ontstaat voor onderwijzers, die hij 
hunne benoeming niet in het bezit zijn der 
a kte hoofdonderwij zer met den eersten dag 
der maand volgende op die , waarin zij die 
akte verkrijgen. 

Artikel 5. Elk der mannelijke onderwijzers, 
die het hoofd der school bijstaat, geniet, indien 
hij gehuwd is of weduwnaar, eene tegemoet
koming in de huishuur ten bedrage van f 100 
met den dag volgende op <lien, waarop hij zijne 
aanspraak op de tegemoetkoming kan doen 
gelden 

Artikel 9. Voor het geven van herhalings
onderwijs genieten de onderwijzers en onder
wijzeressen voor elk uur, dat dit onderwijs door 
hen wordt gegeven eene belooning van f 1, 
indien zij niet, en van f 1,20, indien zij we! in 
het hezit der hoofdakte zijn. 

Artikel 10, derde lid : 
Bij verlof a.an gehuwde onderwijzeressen, 

die hare bevalling tegemoet zien, wordt gedu
rende 2 maanden v66r en 2 maanden na de 
bevalling de helft der jaarwedde uitgekeerd 
en daarna geheel ingehouden. 
· Aan artikel 10, vierde lid, wordt de volgende 
volzin toegevoegd : 

,,Wanneer dienstplichtige onderwijzers voor 
eerste oefening, bedoeld bij artikel 78 der 
Militiewet, onder de wapenen zijn, wordt hun 
zeven ten honderd hunner jaarwedde uitbe
taald"; 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
23 Mei 1918, n°. 56/2. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van cl.it besluit , dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
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ial warden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

s'-Gravenhage, den 28sten April 1920. 
WILHELMINA. 

De Ministe; van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uit,geg. 21 Mei 1920.) 
No. 3400. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 24 April 
Beroep van den Raad 1920. 
van Marum, onderwijzers-

jaarweddenregeling. 

Aan de Koningin. 

-Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
1919, no, 68, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen gesteld 
bet advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
l919, n°. 335, vergezeld van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majes~eit t e nemen besluit, 
betreffende het beroep, waarvan, krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit, van 19 Ma.art 
1919, no. 74, de overweging door mij bij die 
Afdeeling is aanhangig gemaakt . 

Dat ontwerp-besluit luidt a.ls volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der · gemeente Marum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 26 September 1918, n°. 9, 3de afd., tot 

'<mthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Marum op 23 Mei 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor - de 
-Geschillen van. Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 335; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet , tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de 
salarissen der onderwijzers op rueuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet 
meer in aanmerking komt en derhalve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten die 

• goedkeuring betreffende geen beroep op Ons 
is toegelaten ; 

dat i=ers de voorschriften betreffende de 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van eene 
regeling welke na 1 Januari 1919 geheel iB 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XlII en XIV der wijzigings· 
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt ; 

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi
gingswet voorscbrijft dat; indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 

aan de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar; 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsbl.ad n°. 239) en 23 Fehr ari 1918 (Staats
bl.ad no. 147); 

b. kracbtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening ( d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 heeft 
plaats gehad. 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm warden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij _ van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwijze moet voldoen, 
zich niet verdraagt ; , 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te ver

klaren in zijn beroep. 
Onze. Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State., Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijri rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeerr, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsbl.ad n°. 58),ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdbeid van Uwe Majesteit om; in geval 



1920 28 A P lt I L. 392 

van booger beroep tegen een in 1918 genomen 
besluit van Gedeputeerde Staten, betreffende 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 
genomen, .Raadsbesluit tot vaststelling van 
eene verordeningtot regaling der jaarwedden van 
onderwijzers aan openba.re lagere scholen, ook 
na 1 Januari 1919 eene beslissing te nemen, 
waarbij de vereiscbte regeling wordt .vastgesteld, 
tenzij bet beroep ongegrond is, of de appellant 
in zijn beroep niet-ontvankelijk is, a.ls volkomen 
rechtsgeldig moet worden bescbouwd. 

In aansluiting aa.n deze a.lgemeene redenen, 
en tbans overgaa.nde tot bet uitbrengen van 
een advies in zake bet door den Raad der 
gemeente Marum ingestelde beroep, hen ik 
van oordeel, dat eene gewijzigde regeling be
hoort tii worden vastgesteld. 

De gronden, waa.rop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in bet ontwerp-besluit, dat Uwer 
Ma.jesteit hierbij eerbiedig ter bekraohtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

28 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op bet beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Staphorst tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, van 8 April 1919, 2• a.fd., n°. 
2028/1816, tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente 
Staplwrat op 13 December 1918 vastge
stelde, op 8 Mae.rt 1919 gewijzigde 
verordening tot regeling der jaa.rwedden 
van bet onderwijzend personeel bij bet 
openbaar lager onderwijs alda.a.r. S. 220. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 
Raad der gemeente Staphorst tegen bet besluit 
van Gedeputeerde Staten van Ol!erijssel, 
van 8 April 1919, 2• a.fd., n°. 202871816, tot 
onthouding der goedkeuring a.an de door den 
Ra.ad der gemeente Staphorst op 13 December 
1918, vastgestelde; op 8 Mas.rt 1919 gewij zigde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
·van bet onderwijzend personeel bij bet openbaa.r 
lager onderwijs alda.a.r; 

_Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van Bestuur, gehoord, a.dvies van 
29 October 1919, n°. 273 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondei:wijs, Kunsten en Wetenscba.ppen, van 
23 April 1920, n°. 4116, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, da.t de Raad der gemeente 

Staphorst bij zijn besluit van 13 December 
1918, gewijzigd btj da.t van 8 Ma.art 1919, eene 
verordening tot regeling v~n de jaarwedden 
der onderwijze:rs a.an de openbare lagere 
scbolen in die gemeente, alsmede van de aan 
hen toe te kom'en vergoedingen voor - en 
tegemoetkomingen in de kosten van buisbuur 
enz. heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende 
bepslingen zijn opgenomen : 

Art. 1. De ja.arwedde . bedra.a.gt voor bet 
boofd eener school : 

a. met minder dan 4 dienstja.ren . f 1200 
b. met 4 en meer, doch minder da.n 

8 dienstjaren. . . . . . . . . . 1300 
c. met 8 en meer, doch minder dan 

12 dienstjaren . . . . . . . . . 1400 
d. met 12 en meer, doch minder dan 

16 dienstjaren . . . . . . . . . 1500 
e. met 16 en meer dienstja.ren, 1600 
De jaanyedde van den beer J. Willems, 

hoofd der school te Rouveen, bedraagt voor 
bet bezit van de la.ndbouwakte f 50 meer da.n 
waa.rop hij krachtens bet 1 e lid aanspraak beeft. 

2. De jaarwedde bedraagt voor een onder
wijzer, die bet bqofd der school bijsta.at : 

a. met minder da.n 4 dienstjaren. . f 800 
b. met 4 en meer, doch minder dan 

8 dienstja.ren. . . . . . . . . . 
c. met 8 en meer, docb minder da.n 

900 

12 dienstjaren . . . . . . . . . 1000 
. d. met 12 en meer, doch minder dan 

16 dienstja.ren . . . . . . . . . 1100 
e. met 16 en meer dienstja.ren . . . 1200 
Deze jaarwe_dde wordt voor elke onderwij ze

res, a.an wie bet geven van onderwijs in de 
nuttige handwerken buiten de gewone school
tijden wordt opgedra.gen, verhoogd met f 100. 

3. . Jn de bedra.gen, genoemd in de artikelen l, 
le lid, en 2, le lid, ,i;ijn mede begrepen de Rijks
verhoogingen ingevolge de wet van den 23sten 
Februa.ri 1918 (Staatsblad n°. 147). 

4. De ja.a.rwedde van een onderwijzer, die 
bet boofd der school bijstaa.t, bedra.a.gt f 250 
meet da.n bet volgens artikel 2 hem toekomende 
bedra.g, indien hij de hoofdakte bezit en f 300 
meer da.n dat bedra.g, indien hij den leeftijd 
van 23 ja.ar heeft volbracht, de hoofda.kte 
bezit en zijn bijstand, na.a.r het bepaalde bij 
artikel 24, 3e lid, der wet tot regeling van bet 
lager onderwijs, verplicht is. 

Art. 7. De belooning voor bet geven van 
herhalingsonderwijs bedra.agt per lesuur: 

a. voor het hoofd van den cursus. . f 1.
b. voor den onderwijzer van bijsta.nd, 

die de hoofdakte bezit. .. . .. . . -.90 
• 
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c. voor zoodanigen onderwijzer zonder 
hoofda.kte . . . . . . . . . . . f -.80 

Art. 16. De verordening wordt geacht te 
zijn in werking getreden den lsten Januari 
1918; 

dat bij besluit van 8 April 1919, 2de afdeeling, 
n°. 2028/1816, Gedeputeerde Staten van 
Overijsael aan die verordening hunne goedkeu
ring hebben onthouden, op grond, dat deze 
met het oog op de belangen van het onderwijs 
niet voor goedkeuring vatbaar is; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Staphorat bij Ons in beroep is ·gekomen; 

Overwegende, dat de bedragen," waarop de 
Raad der gemeente .Staph,orst de ja.arwedden 
van de hoofden van scholen en van de onder
wijzers, alsmede de belooningen voor het geven 
van herhalingsonderwijs heeft bepaald, onvol
doende zijn te achten· ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen 1, 2 en 7 zullen 

luiden: 
Art. 1. De ja,i,rwedde bedraagt voor het 

hoofd eener· school : 
a. met minder dan 4. dienstjaren .. f.1300 
b. met 4 en meer, <loch minder dari 

8 dienstjaren. . . . . . . , . . 1450 
c. met 8 en meer, <loch minder dan 

12 dienstjaren . . . . . . . . . 1600 
d. met 12 en meer, <loch minder dan 

16 dienstjaren . . . . . . . . . l 7 50 
e. met 16 en meer dienstjaren. 1900 
De jaarwedde van den heer J. Willems, 

hoofd der school te Rouveen, bedraap;t voor 
het bezit van de landbouwakte · f 50 meer 
dan waarop hij krachtens het le lid aanspraak 
heeft. · · 

Art. 2. De jaarwedde bedraagt voor een 
onderwijzer, die het hoofd der school bijstaat: 

a. met minder dan _4 dienstjaren. . f 800 
b. met 4 en meer, <loch minder dan 

8 dienstjaren. . . . . . . . . . 950 
c. met 8 en meer, <loch minder dan 

12 dienstjaren . . . . . . . . . 1100 
d. met 12 en meer, <loch minder dan 

16 dienstjaren . . . . . . . . . 1250 
c. met 16 en meer dienstjaren. . . 1400 
Deze jaarwedde wordt voor elke onderwijzeres, 

aan wie het geven van onderwijs in de nuttige 
handwerken buiten de gewone schooltijden 
wordt opgedragen, verhoogd met f 100. 

Art. 7. De belooning voor het geven van 
herhalingsonderwijs bedraagt per lesuur : · 

a. voor het hoofd van den cursus . f 1.25 

b. voor den onderwijzer vaii bijstand, 
die de hoofdakte bezit. . . . . . f 1.20 

c. voor zoodanigen onderwijzer zonder 
hoofdakte. . . . . . . . . . . . L-

en voor !iet overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
13 December 1918, gewijzigd bij dat van 8 · 
Mae.rt 1919. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat met het rapport van. 
Onzen voornoemden Minister in het Staatsb/.ad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Gesc-hillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1920, 
. WILHELMINA. 

De Miniater van Onderwijs, 
Kunsten en -Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

. ( Uit;e,g. 20 Mei 1920.) 
No. 4116. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad van 
Staphorst, onderwijzers

jaarweddenregeling. 

's-Gravenhage, 23 
April 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
1919, n°. 64, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratii'n en advies in mijne handen 
gesteld het advies van . den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 273, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majeste_it te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan, krachtens machti
ging van Uwe Majesteit, van 2 Augustus 1919, 
n°. 29, <le overweging door mij bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
. WIJ WJLHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op .het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Staphorst tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Ot·erijaael, 
van 8 April 1919, 2de afdeeling, n°. 2028/1816, 
tot ·onthouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Staphorst op 13 De
cember 1918, vastgestelde, op 8 Ma.art 1919 
gewijzigde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 273; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking
treding op 1 J anuari 1919 van de gewijzigde 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs die 
de salarissen der onderwijzers op nieuwen 
grondslag regelt, goedkeuring van Gedepu
teerde Staten op salarisregelingen van onder
wijzers niet meer in aanmerking komt en 
derhalve tegen de besluiten van Gedeputeerde 
Staten die goedkeuring betreffende geen 
beroep op Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep ·op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 J anuari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o.a. in art. XIII en XIV der wijziging
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt; 

Overwegende wijders, dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden waarop de onder
wijzers aan openbare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspraak hebben, lager zijn dan 
het gezamenlijk bedrag der inkomsten per 
jaar: 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 
(Staatsbl.ad n". 147J; 

b. )crachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d.i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening d_oor 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk 
bedrag wordt vastgesteld ; . 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkenvijze moet voldoen 
zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit · kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
= n 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Febru
ari 1920 (Staatsblad n°. 68), hen ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten 
om eene in 1918 vastgestelde en in 1919 ge
wijiigde verordening tot regeling van de jaar
wedden van de onderwijzers, verbonden aan 
openbare lagere scholen, ook na 1 Januari 
1919 al dan niet goed te keuren, en de bevoegd
heid van Uwe Majesteit, om in geval van hooger 
beroep tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten, die goedkeuring betreffende, eene 
beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
regeling wordt vastgesteld, tenz:ij het beroep 
ongegrond is, of ·de appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, als volkomen rechtsgeldig 
moeten ·worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep• 
hen ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het on twerp- besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

28 April 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door E. Sol 
en 7 anderen, allen hoofden van openbare 
lagere scholen te Zwolle, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 8 April 1919,- 2• afd. , n°. 2239/1819' 
L. 0., tot goedkeuring van de door dei{ 
Raad der gemeen,te Zwolle op 23 October 
1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 221. 

WIJ WILHELMINA, ])NZ. 

Beschikkende op het ber.oep, ingesteld door 



395 28 A P'R I L. 1920 

E. Sol en 7 anderen, alien hoofden van openbare 
scholen te Zwolle, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel, van 8 April 
l!il9, 2• afd. , n°. 2239/1819, L. 0., tot'goedkeu
ring van de door den Raad der gemeente 
Zwolle op 23 October 1918 vastgestelde veror
dening tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 309 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
23 April 1920, n°. 3296, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Zwolle bij zijn besluit van 23 October 1918, 
n°. 803g, eene verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
aan de openbare lagere scholen in die gemeente 
heeft vastgesteld ; 

dat in de verordening o. a. de volgende be-
palingen zijn opgenomen : · 

Art. 1. De jaarwedden van de hoofden 
der openbare lagere scholen te Zwolle worden 
geregeld als volgt : 

hoofd van school A : f 2200-f 2500 ; 
hoofd van school B, C of L: f 2000-f 2300 ; 
hoofd van elk der scholen D-K : f 1800-

f 2100. 
De hiervoren bepaalde maxima worden 

bereikt door 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 150. 

·Bij de berekening der termijnen voor deze 
verhoogingen komt als diensttijd in aanmerking 
de tijd, doorgebracht als hoofd eener school 
in of buiten deze gemeente. 

Het hoofd van school A moet in het bezit 
zijn van minstens eene akte Middelbaar Onder
wijs in eene der talen. 

Art. 3. Aan school A bedraagt de jaarwedde 
van de onderwijzers, in het bijzonder belast 
met het geven van taalondenvijs of onderwijs 
in de wiskunde, die voor het vak, waarin zij 
les geven, eene akte Middelbaar Ondei;wijs 
bezitten, f 1600-f 2100, met 5 tweejaa,,rlijksche 
verhoogingen van £ 100 ; van den onderwijzer 
in de kunstgeschiedenis f 200 ; van de onder
wij zers in de gezonheidsleer, de natuurkunde 
of de plant- en dierkunde : per wekelijksch 
lesuur f 120 en van den onderwijzer in het 
teekenen per wekelijksch lesuur f 70. 

De jaarwedde der overige onderwijzers wordt 
vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 4. 

Voor hem, wiens bezoldiging op f 1500 wordt 
gebracht ten gevolge van het verwerven eener 
akte Middelbaar Onderwijs voor het vak, 
waarin hij onderwijs geeft, begint de termijn 
voor de periodieke verhoogingen opnieuw te 
loopen. 

Art. 4. De jaarwedde van den onderwijzer, 
·die het hoofd der school bijstaat, bedraagt 
f 850-f 1700 met 3 eenjaarlijksche verhoo
gingen van f 50 en daarna met 7 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. 

Indien de onderwijzer, die het hoofd der 
school bijstaat, in het bezit is van eene akte 
van bekwammheid als hoofdonderwijzer wordt 
de hem toekomende jaarwedde, volgens het 
voorgaande lid, verhoogd met f 200. 

De onderwijzers aan de scholen B, C of L, 
die onderwijs geven in de Fransche taal, 
alsmede de onderwijzers aan school A bedoeld 
in artikel 3, lid 2, die onderwijs geven in eenige 
vreemde taal, genieten te dier zake bovendien 
f 150. 

De onderwijzeressen, belast met het onderwijs 
in de nuttige handwerken buiten de gewone 
schooluren, ontvangen eene bezoldiging van · 
f 50 per wekelijksch lesuur per jaar boven de 
aan haar, krachtens deze verordening toeko
mende jaarwedde. 

Art. 5. Op de jaarwedden, in vorenstaande 
artikelen genoemd, worden de uitkeeringen, 
ingevolge de wet van 23 Februari 1918 (Staats
blad no. 147), in mindering gebracht. 

Art. 16. Deze verordening wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 Januari 1918 ; 

dat bij besluit van 8 April 1919, 2• afd. 
n°. 2239/1819, L. 0., Gedeptlteerde Staten 
van Overijssel aan die verordening hunne 
goedkeuring hebben verleend tot 1 Januari 
1919; 

dat tegen dat besluit E: Sol en 7 anderen, 
alien hoofden van openbare lagere scholen te 
Zwolle, bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoe
rende, dat de regeling onvoldoende moet 
worden geacht, daar te weinig rekening is 
gehouden met de belangen der hoofden van 
scholen; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
jaarwedden van de hoofden der openbare 
lagere scholen te Zwolle zijn gesteld; ook in 
vergelijking inet de aan de onderwijzers toege
kende jaarwedden, onvoldoende zijn te achten; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen,. dat artikel 1, eerste lid, zal 

luiden: 
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,,Artikel 1, ·eerste lid: 
De jaarwedden van de hoofden der openbare 

lagere scholen te Zwolle wor<len geregeld als 
volgt: 

hoofd van school A : f 2300-f 2600 ; 
hoofd van school B, C of L : f 2100-f 2400; 
hoofd van e!ke der scholen D-K: f 1900-

f 2200 ;" 
en voor het overige de verordening tot 

regeling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel aan de openbare lagere scholen te 
Zwolle vast te stellen overeenkomstig het 
Raadsbesluit van 23 October 1918, n°. 803g." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van ilit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomoemden :Minister in het Staatablad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschri~ zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 28sten April 1920. 

No. 3296. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 20 Mei 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEE "· 

's-Gravenhage, 23 April 
Beroep in zake onderwijzers- 1920. 

jaarweddenregeling te 
Zwolle. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 12 November 
1919, n°. 53, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 309, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende 
het beroep, waarvan, krachtens machtiging van 
Uwe Majesteit, van 27 Augustus 1919, n°. 25, 
de overweging door mij bij ilie Afdeeling is 
aanhangig gemaakt . 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
E. Sol en 7 anderen, alien hoofden van openbare 
lagere scholen te Zwolle, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, van 
8 April 1919, 2e afd., n°. 2239/1819 L. 0., 

tot goedkeuring van de door den Ra.ad der 
g~meente Zwolle op 23 October 1918 vastgestel
de verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwij; aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 309; 

Op de voordracht van Onzen Minister van · 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treiling 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderw_ijs ilie de sala
rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedepute_erde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet 
meer in aanmerking komt en derhalve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde ·staten die 
goedkeuring betreffende geen beroep op Ons 
is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedep1:J;eerde St~ten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vast.stelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling welke na l Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o.a. in art. XIII en XIV der wijzigings· 
wet is vastgesteld-te dezen aanzien ontbreekt; , 

Overwegende wijders dat art . XI der wijzi. 
gingswet voorschrijft dat, iI!-dien in eene ge
meente de ja.arwedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1_918 (Staats
blad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van ilie verordening door 
den gemeenteraad v66r l Januari 1919 hee~ 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in ilienst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk be
drag wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
q.oor den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene salarisregeEng · redelijkerwijze moet vol
doen , zich niet verdraagt ; 
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Ge~ien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben· goedgevonden en verstaan: 
de appellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hun beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van clit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdee~ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met clit ontwerp-besl~it kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari_ 1920 
(Staatsblad n°. 58), hen ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. om een 
Raadsbesluit, in 1918 genomen, tot vaststelling 
van eene verordening · tot regeling van de 
jaarwedden der onderwijzers, verbonden aan 
openbare lagere scholen, ook na 1 Janua~i 1919 
al dan niet goed te keuren, en de bevoegdheid 
van Uwe Majesteit, om in geval van hooger 
beroep tegen een besluit van Gedeputeerde 
'Staten, clie goedkeuring betreffende, eene be
slissing te nemen, waarbij de vereischte regeling 
wordt vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond 
is, of de appellanten in hun berpep niet-ontvan
kelijk zijn, als volkomen rechtsgeldig moeten 
worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, hen 
ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop clit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbieclig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwij11, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

29 April 1920. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). 
8. 222. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . ; . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter 

van den Raad van Ministers van 7 April 1920, 
La. A, Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1920, n°. 53); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
· Minister van Binnenlandsche Zaken, tijd;lijk 
Voorzitter van den Raad van Ministers van 
27 April 1920, La. A, Ifabinet; 

Overwegende dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke ·Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t~ bepalen: 
Art. 1. Gerekend met ingang van 1 Januari 

1920, wordt in bijlage A van voornoemd 
Bezolcligingsbesluit ingevoegd : 

in schaal 2, f 1300-f 1500, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van knecht bij de 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen : 
· ,, Verzekeringsraden." ,,Vaste knecht."; 

in schaal 4, f 1400-f 1700, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van portier bij de 
Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen: 

· ,, V erzekeringsraden". 
,,Bode."; 

in schaal 8, f 1200-f 2000, onder Arbeid, 
na de vermelding ·daarin van schrijver op 
jaarloon bij het College varf Bijstand, bedoeld . 
in artikel 35 der W oningwet : 

, , Verzekeringsraden." 
,,Schrijver op jaar1oon." ; 

in schaal 10, f 1500-f 2000, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van bode-concierge 
bij den Centralen Gezondheidsraad : 

, , Verzekeringsraden." 
,,Bode-concierge."; 

in schaal 13, f 1300-f 2300, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van klerk bij het 
College van Bijstand, bedo.eld in artikel 35 der 
Woningwet; 

,, V erzekeringsraden." 
,,Klerk."; 

in schaal 25, f 2000-f 3000, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van adjunct-commies 
bij het College van Bijstand, bedoeld in artikel 
35 der Woningwet: 

,, V erzekeringsraden." 
,,Adjunct-commies."; 

in schaal 32, f 2800-f 3800, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van commies bij het 
College van · Bijstand, bedoeld in artikel 35 der 
W oningwet : • 

,, Verzekeringsraden." 
,,Commies."; 

in schaal 45, f ,•4000-f 5000, onder Arbeid, 
na de vern;i.elding daarin van hoofdcoinmies 
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met den titel van verificateur bij het College 
van Bijstand, bedoeld in artikel 35 der Woning
wet: 

,, V erzekeringsraden." 
,,Hoofdcommies ." 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad va.n State en aa.n de Algemeene 
Rekenkamer. I 

's-Gravenhage, den 29sten April 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken , 
Tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 11 Mei 1920.) 

29 April 1920. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
23 November 1906 (Staatsbl,ad n°. 289), 
waarbij a.an de ve~eniging ,,Centre.al 
Israelietisch kra.nkzinnigengesticht in Ne
derland", gev-estigd te Amsterdam, vergun
ning is verleend op een terrein in de 
gemeente Apeldoorn een gesticht voor 
kra.nkzinnigen op te richten. S. 223. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 April 1920, 
n°. 2933, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de w:et van 27 April 1884 (Staatsbl,ad 
no. 96), laa.tstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 April 1912 (Staatsb7ad n°. 165) ; 

Hebben goedg;vonden en verstaall: 
met intrekking van Onze besluiten van 

16 Februari 1917 (Staatsblad n°. 220), van 20 Fe· 
bruari 1918 (Staatsblad n°. 117) en van 10 April 
1918 (Staatsblad n°. 235), te bepalen: 

Eenig artikel. 

Art. 2 van Ons besluit van 23 November 
1906 (Staatsblad n°. 289) wordt gelezen als 
volgt: · 

,,In het gesticht, bestaande uit een admini 
stra.tiegebouw, tevens voor verpleging van 
patienten ingericht, drie pa,viljoenen en de 
noodige dienstgebouwen, m ogen niet meer 
dan 375 krankzinnigen, 211 mannen en 16y 
vrouwen, verpleegd worden." 

,,Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken 

bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van tha aantal ver
pleegden, dat daarin mag worden opgenomen. 

,,Bovendien m ogen in het gesticht gedurende 
het tijdvak, eindigende 31 Decembe~ 1920, 
nog 13 mann_en en 13 vrouwen verpleegd 
worden." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zak1m is 
befast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsbl,ad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 29s.ten April 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 18 J,fei 1920.) 

23 A pr il 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ook al kan het geheele complex der gron

den, door eene gemeente aa.ngekocjlt, niet 
dadelijk in het belang der volkshuisvesting 
worden · a.angewend, dan volgt daaruit 
niet, dat het gemeentebelang niet wordt 
gediend door den aa.nkoop van de geza.
menlijke gronden, wanneer vaststaat eener
zijds dat de koopsom met het oog- op de 
waarde van den grond billijk is te achten, 
anderzijds dat eene loonende exploitatie 
verzekerd is . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente 's -Gravenzande tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hollanµ 
van 11 November 1919, B, n°. 7803 (3• afd.), 
G. S. n°. 149, waarbij goedkeuring is onthouden 
a.an zijn besluit van 5 September 1919 tot 
aankoop van grond ; 

Den Raad van State, AfdE>eling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehooi;d, advies van 
14 April' 1920, n°. 65; ' 

Op de voordracht van Onzcn Minister van 
Binnen!andsche Zaken van 27 April 1920, 
n o. 5342, afd. B.B.; 

0., dat de raad der gemeente ' s-Gravenzande 
in zijne vergadering van 5 September 1919 
besloot tot aankoop van eene boerderij met 
daarl;>ij behoorend land te zamen groot 24 H.A., 
57 A. en 47 c.A. voor de som vPn f 220,000; 

da.t Ged. Staten van Zuid-Holla.nd bij besluit 
van 11 November 1919, B, n°. 7803 (3• afd.), 
G. S. n°. 149, a.an ·dit besluit hunne goedkeu
ring hebben onthouden 'uit overweging dat 
de betrokken perceelen in het voorjaar ver 
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kocht zijn voor f 116,000, terwijl de gemeente 
t hans tot aankoop wenscht over te gaan voor 
f 220.000 ·; dat sedcrt dien tijd de perceelen 
vrij zeker niet in die mate in prijs gestegen zijn, 
gezien o. a . de minder gunstige omstandig
heden, waaronder thans het tuindersbedrijf 
te 's-Gravenzande gedreven wordt ; dat wel 
is waar de perceelen door twee deskundigen 
geschat zijn op f 250,000, doch dat bij de 
taxatie blijkens het daarvan opgemaakt rap
port gelet is op de plannen van het gemeente
be11tuur om van deze gronden een gedeelte als 
bouwgrond te exploiteeren, een factor die niet 
in aanmerking behoort te komen bij de bepa
ling van de waarde der gronden; dat _het ge
meentebestuur in de bij het raadsbesluit be
hoorende memorie van toelichting en in zijn 
schrijven van 13 October 1919, n°. 436, ver : 
schillende berekeningen aangeeft, volgens welke 
do perceelen, deels als bouwgrond, deels als 
t uingrond, op loonende wijze geexploiteerd 
zullen kunnen worden ; d<J.t echter deze be
rekeningen, gesteld zij zijn juist, alleen aan
toonen dat het mogelijk is om de hooge kosten 
van grondaankoop af to wentelen op de koo
pers of huurders der t-e stichten woningen, 
nu aan bouwterrein een groote behoefte be
staat, doch zeker niet bewijzen dat het be
steden van een te hoogen prijs niet t egen het 
bela.ng van de plJi.atselijke volkshuisvesting 
of van de gemeente in het algemeen is t e 
achten ; 

dat vcrder een t errein van ruim 24 H.A. 
veel grooter is dan in afzienbaren tijd voor 
woningbouw te 's-Gravenzande benoodigd is, 
hetgeen het gemeente bestuur erkent door •zijne 
mededeeling dat voor onrniddellijke exploi
tatie 5½ H.A. en voor latere behouwing een 
zelfde oppervlakte gebezigd kan worden, doch 
dat ruim 13 H.A. beschikbaar blijft ,oor het 
boeren- en tuindersbedrij f ; dat een ·dergelijke 
ruime opzet alleen verantwoord is wanneer 
slechts een zoodanige waarde voor de per
ceelen gegeven wordt dat een niet te groot 
renteverlies op den tuingrond en nict te zware 
kosten op den huizenbouw komen te drukken; 
dat echter in het hierbedoelde geval geen reden 
aanwezig is om in der minne een zoo groot 
terrein aan te koopen ver boven den laatsten 
koopprijs, ,m de Onteigeningswet de mogelijk
heid opent om tegen den prijs, door de rechter
lijke. macht t e bepalen, zich in het bezit van de 
perceelen te stellen, waarbij de waarde met 
inachtneming van art. 92 der Onteigeningswet 
va.stgesteld wordt en derhal ve zonder te letten 
op de plannen van het gemeentebestuur; dat 

wel is waar de gemeente op deze wijze niet zoo 
spoedig in het bezit van de aan te koopen 
t1Jrreinen geraakt, doch dat eenige maanden 
uitstel de geldelijke offer~, die de gemeente 
zich nu zou moeten getroosten, niet rechtvaar
digen; 

dat de raa.d van 's-Gravenzande tegen het 
besluit van Ged. Staten in beroep is gekomen; 

dat Burgeineester en Wethouders in · eene 
bijgevoegde memorie aan voeren dat de som 
van f 116,000, waarvoor woning en landerijen 
in het voorjaar van 1919 zijn gekocht, abnor
maal laag is te acbten, hetgeen zou kunnen 
blijken uit een overgelegd taxa.tierapport van 
de heeren L. Hulsbos te Loosduinen en 2 ande
ren, alsmede uit de omstandigheid dat de 
waarde van de boerderij onmiddellijk na den 
koop ten behoeve van een hypotheek-aanvrage 
is gewaardeerd op f 190,000, zoodat een hypo
theek kon worden verleend van f 120,000 ; da.t 
de koopsom van f 116,000 dus niet a.ls basis 
voor de bepaling der werkelijke waa.rde ka.n 
worden genomen ; dat geheel afgezien van de 
plannen van het gemeentebestuur een goed 
deel der gronden krachtens ligging in de k-0m 
van het dorp bijzoncler geschikt is voor bouw
grond en nimmer zal kunnen worden verkregen 
tegen den prijs voor normale land- en tuin
grond b erekend; da.t op den door het gemeente
bestuur aangenomen basis overvloed van gun
stig gelegen bouwgrond beschikbaar I,rnmt tot 
een prijs, waarvoor thans zllfs buiten het dorp 
geen grond is te verkrijgen, zoodat de voor
gestelde koop bij?.Onder in het belang van de 
volkshuisvesting en van de gemeente is t e 
11chten ; dat onjuist is de meening dat door 
onteigening de grond billijker in eigendom 
zqu zijn te bekomen ; dat immors, al moge de 
waarde van de onteigenen i;ronden bepa.ald 
worden onafhankelijk van plannen van het 
gemeentebestuur, evenmin behoort te worden 
gelet op het veel te lage bedrag, waarv-0or de 
gronden te zamen met andere een jaar te 
voren door toevallige omsta.ndigheden zijn 
verkocht ; da.t daarentegen de Jigging in de 
kom van het dorp, welke de gronden voor bouw
terrein bijzond~r gesohikt doet zijn, in aan
merking behoort te worden genomen ; dat de 
exploitatie van de gronden; vooralsnog niet 
tot bouwterrAin bestemd, eerder voor- dan 
nadeel za.l opleveren en dus van rentev.erlies 
geen sprake kan zijn"; dat van de ruim 5 H.A. 
weiland, 2 H.A. noodig zijn voor wei- ·en hooi
Iand van 2 paarden, die de gemeente weldra 
zal moeten houden, zoodat 3 H.A. voor ver
huring overblijven _; dat de perceelen bouw-
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land groot 13.5 H.A. zich leenen voor de be
schikhaarstelling van arbeiderstuinen, wat 
van niet. t e onderschatten sociaal belang is t e 
Mhten ; t e;wijl een jaarhuur · van f 350 per 
H .A. 'a.ls minimum is t e verwachten ; dat, wat 
<le perceelen betreft krachtens hunne ligging 
voor bouwgrond aangewezen, na aftrek van 
terreinen voor straat enz. als bouwgrond voor 
verkoop meer dan 4 H.A. bescliikbaar zal blij 
ven,, waar.voor t en minste f 225,000 a f 250,000 
is ·te bedingen ; dat de gemeente het geheele 
<:omplcx gronden , met uitzondering van 2 A 3 
H.A. weiland, beslist van noode heeft en dat 
van aankoop voor de gemeente geen enkel 
verlies, maar wel meer of minder finan cieel 
v oordeel kan worden verwacht ; dat ten slotte, 
indien de hange'nde kanalisatieplannen in het 
Westland na eenigen tijd tot uitvoering moch
ten komen , v rijwel het geheele complex gron
den voor de gemeente onmisbaar zal blijken 
t e zijn en onmiddellijk als bouwterrein zal zijn 
.aangewezen ; 

0., dat de bezwaren van Ged. Staten hier
op neerkomen dat de a.an t e koopen gronden 
met f 220,000 te duur zijn bet a.a.Id ; dat de 
financien der gemeente 's-Graven'zande door 
de voorgenomen uitgaaf bovenmatig worden 
gedrukt en dat de aankoop van ruim 24 H.A. 
niet door het gemeentebelang gevorderd wordt ; 

0., wa t het eerste bezwaar betreft , dat wel 
is waar indertijd dezelfde gronden voor f 116,000 
zijn verkocht, ma'lr dat door den gemeenteraad 
hiertegenover is gesteld dat la.t ore taxaties een 
prijs van f 220,000 rechtvaardigen, en. dat bij 
de mondelinge behandeling dezer zaak voor 
de Afdeeling van den Raad van Stat E) voor de 
Geschillen van Bestuur van deskund ige zijde 
op zeer stiillige en overtuigende wijze is ,be
toogd dat de overeengekomen koopsom nieti' 
alleen niet bovenmatig is, maar dat de aan t e 
koopen gronden een waarde vertegenwoor
digen hooger dan de overeengekomen koopsom; 

dat het voorts a.an gegronden twij fel onder
hevig is of onder d e huidige omst.andigheden 
de perceelen, waar het hier om gaat, goed
kooperdooronteigening zouden te verkrijgen zijn; 

0 ., wat het tweede bezwaar .van Ged. St,aten 
aang'aat, dat , al moet worden toegegeven dat 
een som van f 220,000 voor eene gemeente als
's-Gravenzande een zeer hooge uitgaaf verte. 
genwoordigt, deze over.veging bare beteekenic 
verliest, wanneer met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid mag worden aangenomen 
dat de .exploitatio der aan te koopen perceelen 
eene behoorlijke rente a.an de gemeente · za1 
waarborgen; 

dat dit van de zijde van het gemeentebestuur 
ter openbare zitting van de Afdeeling van den 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur 
is betoogd en aannemelijk gemaakt ; 

O.;dat het derde bezwaar van Ged. Staten 
betreft, dat zij zich op het standpunt stellen 
dat, wat er moge zijn 'Van de mogelijkheid eener 
voordeelige exploitatie van de aan te koopen 
gronden, het gemeentebelang in ieder ·geval 
niet rechtvaardigt meer grond te koopen dan 
waarvoor op <lit oogenblik eene bestemming · 
aanwezig is ; 

dat echter de juistheid van <lit ·standpunt 
niet kan worden toegegeven ; 

dat immers uit de omstandigheid dat bet 
geheele complex der gronden niet dadelijk in 
het belang der volkshuisvesting kan worden 
aangewend, allerminst volgt dat het gemeente
belang niet word t gediend door den aankoop 
van de gezamenlijke gronderi, wanneer vast 
st aat eenerzijds da t de koopsom met het oog 
op de waarde van den grond billijk is te achten, 
anderzijds dat eene loonende exploitatie ver
zekerd is ; 

, dat , naar aanleiding van een en antler het 
raa<lsbesluit voor goedkeuring vatbaar is ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vemiet iging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten , alnog .goed t e keuren het 
besluit van den raad der gemeente 's-Graven
zande van 5 September 1919 tot aankoop van 
eene boerderij met daarbij behoorend land, t e 
zamen groot 24 H .A., 57 A. en 47 c.A., voor 
de som van f 220,000. · 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (A. ·B.) 

1 M ei 1920. BESLUIT, houdende nadere hepa
lingen omtrent het wegen van ruw zout 
bij invoer . S. 224. 

WrJ WILHELMINA, E N Z. 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Financien .van 8 April 1920, no. 118, Ac
cijnzen; 

Gezien a rtikel 83 der wet van 27 September 
1892 (S taatsblad n°. 227), laatstelijk gewij zigd 
bij de wet van 22 December 1919 (Staatsblad 
no. 852) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1920, no. 55) ; , 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 April 1920, n °. 183 

. Accijrtzen ; 
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Bladz. 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het ,,Reglement . voor de 
machinisten-examens". S. 86. . .. ....... . 

Gedistilleerd. Besluit houdende wijziging der bepalingen voor fabrieken, 
waarin gedistilleerd noodig is tot het vervaardigen van extracten uit 
planten of deelen van plantel).. S. 87. . . . . . . . . . . , . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende vaststelling van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1920. S. 88. 

- Wet houdende vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Cura9ao voor het dienstjaar 1920. S. 89. . . . . . . . . . . 

Ouravao. Wet houdende wijziging van het Reglement op het Beleid der 
Regering in de kolonie Cura9ao. S. 90. . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het elfde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 91. . . . . . . . 

Raden van Beroep. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 
3 September 1918, S. 540, houdende bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de leden en den griffi.er van en de substituut-griffi.ers bij den centralen 
raad van beroep en van de voorzitters en griffi.ers van de rad.en van 
beroep. S. 92. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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28 Febr. Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het negende hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 93. . . . . . 
28 Febr. - Veeren. Wet betreffende ovememing in eigendom, beheer en onderhoud 
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28 Fehr. 
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28 Febr. 

28 Fehr. 

1 Mrt. ' 

1 Mrt. 

bij het Rij!!: van het v~er over het Hollandsch Diep tusschen Willemsdorp 
en Moerd1Jk. S. 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen in de , gemeenten Beek, Geleen en Sittard, ni>odig 
voor de verbetering van den Rijksweg van Maastricht naar Nijmegen in 
die gemeenten. S. 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Beg·rootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het achtste hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 96. . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van uitgaven, ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 1920. S. 97. . . · . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1920 
en nadere regeling der afschrijvingen van de bezittingen van dat bedrijf. 
s. 98 .. '• .......................... . 
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198 
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199 
- Wet houdende vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indie 

voor het dienstjaar 1920. (Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland.) 
(verkort.) S. 99 ....... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 

- Wet houdende vaststelling van de begrooting van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1920. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch-
Indie.) (verkort.) S. 100. . ..... .... . ·. . . . . . . . 20 

- Wet houdende aanwijzing van de middelen tot goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1920. (Hoofdstuk I. Middelen in Nederland., S. 101. 200 

- Wet houdende aanwijzing van de middelen tot goedma.king van de 
uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indie voor het 
dienstjaar 1920. (Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch-Indie.) 
s. 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

- Wet houdende wijziging en verhooging der definitief vastgestelde be
grooting van uitgaven van Nederlandsch-Indie voor het dienstja.ar 1920 
t en behoeve van den aanleg van tramwegen in Noord-Cheribon, van 
Tjiteureup naar Madjalaja (Preange'r Regentschappen) en 'van Sibolga 
over Batang-Taroe naar Padang-Sidempoean (Tapanoedi). S. 103 . · . 207 

Posterijen. Besluit houdende wijziging der bepalingen omtrent uitvoer 
van goederen per pakketpost. S. 104. . . . . . . . . . . . . . · . 20 

Onderwijs. (Hooger) Wet tot wijziging en aanvulling der Hooger-onder
wijswet. S. 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . 207 

Onderwijs. (Middelb .) Wet tot wijziging en aanvulling van de wet tot 
regeling van het Middelbaar Onderwijs. S. 106. . . . . . . 215 
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1 Mrt. 

,2 Mrt. 

3 Mrt. 

4 Mrt. 

6 Mrt. 

6 Mrt. 

6 Mrt. 

6 Mrt. 

6 Mrt . 

9 Mrt. 

9 Mrt. 

10 Mrt. 

10 Mrt. 

10 Mrt . 

12 Mrt. 

Bladz. 
Militie . (Nationale) Koninklijk Besluit. Waar appellant bij zijn aan

gifte voor de militie tevens aangifte heeft gedaan van zijn recht op 
vrijst elling wegens broederdienst, en de beambte die hem te woord stond, 
hem toen heeft t e kennen ~egeven dat deze aangifte voldoende was en 
dat verder voor de vrijst e1ling zou worden gezorgd, kan het begaan 
verzuim appellant niet worden aangerekend en behoort hij alsnog in 
zijne aanvraag om vrijstelling ontvankelijk t e worden geacht. . . . . 

Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing vari het besluit van den Raad 
de; gemeente Harderwijk van 29 J anuari 1920, n° . I /3, strekkende tot 

. . wijziging van art. 1 van de Verordening regelende de inrichting der 
gemeentepolitie . S. 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Waar de door den onderwijzer 
te verrichten werkzaamheden zullen bestaan in het plaatsen van spaar
pandhrieven, is het verleenen der gevraagde v rij stelling niet gewenscht. 

, Arrest van den Hoogen Raad, Verkoop van een onroerend goed in 1863 
door een gemeente. Toestemming van Ged . Staten onder voorwaarde 
dat een derde een recht van uitweg zou krijgen zoowel in we telijke al · 
in oostelijke richting, t erwijl de gemeente voor dien derde slechts heeft 
bedongen een uitweg in oostelijke en een voetpad in westelijke rich ting. -
Uitweging in 1918 van den rechtverkrijgende van bedoelden derde 
(gedaagde in eersten aanleg) ook in west elijke ri cht ing . - Vordering 
van den rechtverkrijgende van den kooper (eischer in eersten aanleg) 
tot verklaring, dat hij is eigenaar van bedoeld perceel en dat hij niet 
verplicht is om de tegenpartij anders dan in oostelijke richting over zijn 
perceel te laten uit wegen . - Verweer van geda.a.gde, dat genoemde 
verkoop in 1863 nietig is, omdat de gemeente niet heeft verkocht onder de 

. voorwaarden, waaronder Ged. Staten den ver.koop goedkeurden. -
Waar de wet nergens aan de overtreding van art. 194 Gemeentewet vol
strekte nietigheid verbindt, kan een derde, die bij den verkoop geen 
partij was, zich niet op de nietigheid der rechtshandeling beroepen. -
Het regelmatig gebruik van den uitweg door gedaagde of zijn rechts
voorgangers staat aan de door eischer ingestelde actie negatoria niet in 
den weg , waar verkrijging door verj aring van de erfdienstbaarheid van 

. uitweg door de wet is verboden. - Buurtweg, van oudsher eigendom 
van een gemeente , - Door de beslissing dat geschiedkundig , bij ont
breken van andere eigenaren, de beheerende gemeente als eigenares van 
een buurtweg moet word en aangemerkt, kan geen der in het middel aange
haalde artt . geschonden zijn. - Schrijffout in de Cassatie-dagvaarding . 

Tractaten, Wet tot voorbehoud der bevoegdheid t ot toetreding tot het 
Volkenbondverdrag. S. 108. . . . . . . , . . . . . . . . . . .. 

Volkenbond. Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot t oetreding tot het 
Volkenbondverdrag. S. 108. . . . . . . . , . . , . . . . . . . . 

Begrootingen en R ekeningen. Wet houdende wijziging van de begrooting 
van inkomsten·en uitgaven van de Posterij en , de Telegra fie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1919. S. 109. . . . . . . . , .- . . . . . . . 

Posterijen, Wet houdende goedkeuring van eene overe.enkomst met de 
Stoomvaart-Maat schappij ,,Zeeland" , wegens het uitvoeren van eenen 
maildienst tusschen Vlissingen en Queen borough , Folkestone of eene 
andere Engelsche haven. S. 110. . . . . . . . . . . . . . . . , 

Scheepvaart, . Wet houdende goedkeuring van eene overeenkomst met de 
Stoomvaart-Maat schappij ,,Zeeland" , wegens het uitvoeren van eenen 
maildienst tusschen Vlissingen en Queenborough , Folkestone of eene 
andere Engelsche haven. S. 110. . . . . . . . . . . . . , . . . 

Tijd ( Wettelijke) Besluit tot vervroeging in 1920 van den wettelijken tijd, 
bedoeld in art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad no. 236). S. 111 

Schuld. (Nationale) Beslttit houdende macht iging 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 (Staatsblad n°. 185). S. ll2. . . . . . . 

Strafrech.t en Strafvordering. Besluit tot wijziging van de Reclasseerings
regeling van den 13den December 1915 (Staatsblad n°. 504). S. 113. . . 

Reclasseering. Besluit tot wijziging van de Re<;lasseeringsregeling van den 
13den December 1915 (Staatsblad n°. 504). S. 113. . . . . . . . , 

Paspoorten. Circulaire van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan 
de Commissarissen der Konigin betreffende buitenlandsche paspoorten. 

Onderwijs. (Lager) Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door den Raad d1lr gemeente Wijk c. a. tegen bet besluit van Ged. Staten 
van oordbrabant, van 3 Juli 1919, G., n°. 139, IIIde afd. , tot ont
houding va.n goedkeuring aan zijn besluit va.n 18 April/19 Juni 1919, 
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1920. Bla.dz 
tot vaststelling va.n eene verordening tot regeling va.n de wedden va.n 
het onderwijzend personeel bij hat· openba.a.r lager onderwijs in· die ge
meente . S. 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

12 l\irt . Onderwijs (Hooger ) Besluit tot a.anwijzing, overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet, va.n de afdeeling gymnaaium van het Baarnsch 
Lyceum to Baarn, va.n de Vereeniging ,,Het Baarnsche Lyceum". S. 115 259 

13 Mrt. Warenwet. Besluit tot uitvoering va.n a.rtikel 17 der Wa-renwet (Staatsblad 
1919, n°. 581). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

15 J\frt. L eerplicht. Arrest van den Hoogen Raad. ,,Biimen een jaar na die, 
welke tot de veroordeeling geleid heeft" in a.rt. 23 § 40, Leerplichtwet. -
Uitlegging. - Deze woorden beteekenen niet : ,,binnen een jaar na een 
overtreding ingevolge art . 23 § 1, 3°.", doch ,,binnen een jaar na een 
overtreding, welke tot de veroordeeling va.n den overtreder geleid 
heeft". - Eerstgenoemde onjuiste uitlegging houdt geen rekerung met 
de in de wet tot uiting gekomen bedoeling van den wetgever, doch grondt 
zich uitsluitend op de woorden eener enkele wetsbepaling in plaats van 
die bepaling te beschouwen in het _verband met de verdere bepalingen 
der wet (artt . 21, 1 en 6, 2°.), uit -welk .verband de ware beteekenis van 
dit art. dujdelijk blijkt. - Bovendien zou de eerstgenoemde uitlegging tot 
een ongerijmdheid leiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

16 J\frt. Volkahuisvesting. Bes)ujt tot wijziging van het K. B. van 8 November 1919, 
S. 740, tot uitvoering van artikel 35 tar Woningwet. S. U6. . . . . 263 

16 Mrt. Fabrieken enz. Missive van den Minister van Arbeid a.an de Commis
sarissen der Koningin in de provincien betreffende mededE)0ling van 
Koninklijke besluiten in zake beroep Hinderwet. . . . . . , . . . . . 263 

17 Mrt. Woonwagens en Woonschepen . Missive van den Minister van Justitie a.an 
de Commissarissen ·der Koningin in de provincien betreffende de wet op 
de Woonwagens en Woonschepen. . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

18 Mrt . Onderwijs. (Lager) Besluit houdende beschikking op het beroep, inge-
steld door M. J. va.n Heyst, hoofd van , en mej. A. J. van den Boom, 
onderwijzeres a.an de openbare lagere school ~e Engelen, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Noordbrabant, van 12 Ma.art 1919, n°. 17a, tot 
goedkeuring van het besluit• van den Raad der gemeente Engelen, va.n 
28 September 1918, tot vaststelling van eene verordening tot regeling 
van de wedden van het onderwijzend personeel a.an de openbare lagere 
school in die gemeente. S. 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

19 Mrt . Gemeentebestuur. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der 
gemeente Wieringen van 2 December 1919, strekkende tot vaststelling 
van een suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag dier gemeente 
over 1919, en van het besluit van de Gedep. Staten van Noordho1land 
van 18 Februari 1920, n°. 28, tot goedkeU:ring van dat kohier. S. 118. 266 

19 Mrt. Spoorwegen. Besluit houdende bepaling van den da.g, waarop de wet van 
15 December 1917 S. 701 is werking treedt. S. 119. . . . . . . . . 266 

20 Mrt. Onderwijs. (Lager) Besluit houdende beschikking op de beroepen, inge-
steld door 1°. G. E. Bron en 5 anderen, a.Hen onderwijzers,Jbij het open-
baar lager onderwijs in de gemeente Beerta.; 2°. de Afdeeling "Beerta 
en omstreken van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers" , tegen 
l> et besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 5 September 
1918, n°. 30, 3de afdeeling, tot goedkeuring van de door den Raad. der 
gemeente Beerta op 15 Juli 1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 

20 Mrt. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door J. Schroder 
en 13 anderen, alien onderwijzers en onderwijzeressen a.an openbare 
lagere scholen te Nieuwleusen, tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Overijssel , van 29 April 1919, 2de afdeeling, n°. 3030/2226, waarbij ·goed
keuring is ved eend a.an het besluit van den Raad der gemeente Nieuw
leusen van 16 April 1919, n°. 1/174, tot intrekking van zijn besluit van 
30 Augustus 1918, n° . 2/147, en tot aanvulling van zijn besluit van 19 
Januari 1918, n°. 1/116, inzake de onderwijzersja.a.rv.eddenregeling in 
die gemeente. S. 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 

20 Mrt. - Besluit houdendf'l beschikking op het beroep, ingesteld door C. A. 
Backer en S. A. H. van Eck , respectievelijk hoofd en onderwijzeres aan 
de openbare lagere school te Melissant, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Zuidholland, van 28 October 1918, B. n°. 2782 (4• afd.), G. S. 
no. 37, tot goedkeuring van de door den Raad der gemeente Melissant op 
2 Augustus 1918 vastgestelde verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij bet openbaar Jager onderwijs aldaar. 
s. 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270. 

22 Mrt . - Besluit houdende beschikking ·op het beroep, ingesteld door den Raad 
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22 Mrt. 

23 Mrt. 
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26 Mrt. 
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26 Mrt. 
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26 Mrt. 
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Bladz. 
der gemeente Adorp, tegen het besluit van Gedep. Staten van Groningen, 
van 26 September 1918, n°, 77, 3de afdeeling, tot onthouding der goed
keuring aan de door den Raad der gemeente Adorp op 30 Augustus 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs aldaar. S. 123. . 273 

Bewakingsgebied,en. Besluit tot bepaling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet houdende nadere voorzieningen betreffende de grens
bewaking. S. 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

Grenzen. Besluit tot bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
wet houdende nadere voorzieningen betreffende de grensbewaking. S. 124. 275 

Fabrieken enz. Arrest van den Hoogen Raad. Aan de bewijsmiddelen kan 
geen enkele aanwijzing ontleend worden, dat de inrichting op den telaste
gele1:1den datum in werking is gebracht, waaronder - waar ook art . 22 
Hincterwet onderscheidt tusschen in werkin O' brengen en houden -
niets anders kan worden ve~staan, dan dat die inrichting in gebru.k 
wordt genomen na te voren als zoodanig niet in gebruik te z~jn geweest. -
Zie de concl. ,0 . M. bovendien over de beteekenis -van ,,lompen". . . 276 

Ministerieele Departementen: Besluit tot organisatie van het personeel 
voor den dienst der justitiegebouwen. S. 125. . . . . . . . . . . 278 

Visscherij. Besluit tot nadere wijziging vaI/- het Zeeuwsche stroomen
visscherij -reglement. S. 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 

Tractaten. Besluit h01:idende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland tot het Volkenbondverdrag. S. 127 . . . 279 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 29 September 
1892, 's, 228, houdende nadere bepaling van het maximum van het getal 
notarissen in ieder arrondissement. S. 128. . . . . . . . . . . . . 293 

Indii!.. (Nederl.) Wet houdende iedeeltelijke kwijtschelding aan H. L. C. 
Petri, van eene den Lande aankomende vordering . S. 129. . . . . 293 

Suriname. Wet houdende wijzi ging . van het Reglement op het beleid 
der Regeering in de kolonie Suriname. S. 130. . . . . . . . . . . 203 

Gur~ao. Wet houde~de wijziging van het Reglement op het beleid der 
Regering in de kolonie Curaa,;o. S: 131. . . . . . . . . . . . . . 293 

Begrootingen en R ekeningen. Wet houdende vaststelling van het slot der 
rekening van ontvangsten en uitgaven voor Nederlandsch-Indie over 
het dienstjaar 1915. S. 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 

- Wet houdende wijziging van hoofdstuk I der begrooting van uitgaven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1918. S. 133. . . . . . 294 

- Wet houdende wijziging en verhooging van hoofdstuk II der begrooting 
van uitgaven van Nederlandsch -Indie voor het clienstjaar 1918. S. 134. 294 

Onteigening. Wet tot verklaring van het a1gemeen nut der onteigening 
van eigendommen, noodig voor den bouw van arbeiderswoningen te 
Amersfoort. S. 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 

Spoorwegen. Wet tot verhooO'ing van het :rentelooze voorschot nit 's Rijks 
schatkist ten beboeve van den aanleg en bet in exploitatie brengen van 
e'en spoorweg van Horn naar Deurne. S. 136. . . . . . . . . . . 294 

Titel. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening t en be
hoeve van uitbreiding van bet stations-emplacement Barendrecbt . S. 137. 294 

Spoorwegen. Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten met de Maat
achappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatscbappij, de Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maat
schappij en de Noord-Brabantsch-Duitsche· Spoorweg-maatschappij, 
betreffende wijziging van de pensioenregeling voor haar personeel en 

, uitsluiting van 1:ielastin.g op haar reizigcrsverkeer. S. 138. . . . . . 294 
Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende afsluiting van den dienst 

van het jaar 1918, voor zooveel het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie aangaat. S. 139. . . . . . . . . . . . . . 299 

- Wet tot nadere verlenging van de termijnen voor de afsluiting der 
Staatsbegrooting over 1917 en de inzending der rekeningen. S. 140. 300 

- Wet tot verhooging en wijziging van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor liet dienstjaar 1919. (Verscbillende artikelen). S. 141. 300 

- Wet tot nadere verbooging van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Artillene-Inrichtingen voor het dienst . 
jaar 1919. S. 142. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

- Wet tot wijziging en verhooging van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1919. S. 143. . . . . . . . . . . . 300 

- Wet tot verhooging van bet vijfde boofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 



1920. 
26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt . 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 
26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 
26 Mrt. 

26 l\frt. 

26 Mrt: 
26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

26 Mrt. 

30 Mrt. 

30 Mrt. 

31 Mrt. 

1 April 

Bladz. 
Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 

met toepassing van de wet van 27 Maart 1915, S. 171 van eigendommen, 
noodig voor volledige uitvoering van het gedeelte van het uitbreidingsplan 
der gemeente Groningen ten oosten van het Verbindingskanaal Dam
sterdiep-Boterdiep. S. 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. w·et tot verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitga,en van het Bouwfonds voor de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
voor het dienstjaar 1919. S. 146. : . . . . . . · . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 
hot Bouwfonds voor de Departementen van Binnenlandsohe Zaken en 
van Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen voor het dienstjaar 1920. 
S. 147. . .. .. ... .. ............ . .. . . . 

Burgerlijk Wetboek. Wet tot wijziging van de termijnen bedoeld in dear
tikelen 523, 526 en 549 van het Burgerlijk Wetboek en afschaffing der 
wet van 9 Juli 1855 (Staatsblad n°. 67) . S. 148. . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging, verhooging en aanvulling 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 149. 

Woonwagens en Woonschepen. Wet tot wijziging van artikel 35 van de 
Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918, S. 492, zooals dat is aan
gevuld bij art. 2 van de wet van den llden Januari 1919;(Staatsblad 
n°. 16). S. 150. . . . . . . . . . . . . . . . . • • · · · · · · 

Handelsregister. Wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 1918. S. 151. 
Karner van Koophandel en Fabrieken. Wet regelende de samenstelling, 

inrichting en bevoegdheid der Kamers van Koophandel en Fabrieken. 
s. 152. . .. . ............. . . . .. .... . . 

Veeartsenijkundig Staatstoezicht . Wet houdende bepalingen tot regaling 
van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht. S. 153. . . . . . . . . . 

Hondsdolheid. Wet houdende bepalingen tot regeling van het Veeartsenij
kundig Staatstoezicht. S. 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart . Wet tot vaststelling van de Schipperswet. S. 154. . . . 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het tiende hoofd

stuk der Staatsbogrooting voor het dienstjaar 1919. S. 155. . . . . 
Mijnen. Wet tot wijziging van de Mijnwet 1903 (Staatsblad 1904, n°. 73). 

s. 156. 
- Wet tot heffing van een recht op de mijnen. S. 157. . . . . . . . 
Begrootin{Jen en Rekeningen. Wet tot verhooging van het eerste hoofd-

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 158. . . . . 
- Wet tot wijziging en verhooging van het tweede hoofdstuk der Staats
. begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 159. . . . . . . . . . . . 
Dividend- en tantieme-belasting. Wet ' tot aanvulling der Wet op de 

Dividend en Tanti ~me-belasting 1917. S . . 160 . . ....... . 
Gedistilleerd. Wet tot nade~e regeling van de vrijstelling van invoerrecht 

voor gedistilleerd, waarvoor vrijdom van den accijns wordt genoten. 
s. 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van de begrooting 
· van uitgaven van het Fonds voor de uitv.oering van de Tiendwet 1907, 

S. 222; voor het dienstjaar 1920. S. 162. . . . . . . . . . . . . 
Ziekten. (Besrnettelijke) Besluit tot vaststelling van eenige buitengewono 

maatregelen tot afwending van de pest en de Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgcn. S. 163. . . . . . . . .. . . 

. Registratie. Besluit houdende nadere bepalingen omtrent de beeindiging 
en teruggaaf van toelagen, genoten door hen, die warden opgoleid voor 
de betrekking van surnumerair der regitsratie en cj.omeinen. S. 164. 

Woonwagens en Woonschepen. Missive van den Minister van Justitie be
treffende art . 9, lid 1 Reglement woonwagens en woonschepen. . . . 

Nederlanderschap. Arrest van den Hoogen Raad. De verzoeker (wiens 
uitlevering is gevraagd Red.) was, als binnen het Rijk uit een niet ge
huwde v,rouw geboren, ontwijfelbaar, volgens art . ld Wet Nederlander- · 
schap, Nederlander voordat hij door zijn vader en zijn moeder bij hun 
huwelijk werd erkend. - Art. 7 dier wet noemt onder de gevallen, 
waarin het Nederlanderschap wordt verloren, niet dat van erkenning 
door niet-Nederlandsohe ouders. - Wel noemt art. 2b (in het Rijk te 
vondeling gelegd of-verlaten kind, Red.) een geval, .waarin het Neder
landerschap slechts wordt aangenomen, zoolan~ niet van afstamming 
blijkt, welke het zou uitsluiten, maar die bepah ng mag niet analogisoh 
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1920. 

3 April. 

3 April. 

3 April. 

3 April. 

6 April . 

6 April. 

6 April. 

6 April. 

fi Apri l. 

8 April. 

8 April. 

9 April. 

10 April. 

Bla.d z 
worden toegepa.st tegenover die van a.rt . le (volgens Cone!. 0. M . . ld 
Red.), welke het rekening houden met de a.fsta.mming uitsluit en a.an 
verandering van den burgerlijken sta.a.t geen invloed toekent . . . . . 334 

Onderwijs. (Lager) Besluit houdende beslissing op de beroepen, ingesteld 
door : 1°. L. C. Th. Geraets en 4 anderen, vormende het onderwij zend 
personeel aa.n de openbare la."ere school te Sch:inveld; 2°. A. H. Gorris, 
hoofd der school t e Schinveld, tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Limburg, van 17 October 1918, 4de afdeeling, La.. 7268/6 G, tot goed
keuring van de door den Raad der gemeente Schinveld op 25 September 
1918 va.stgestelde verordening tot regeling der jaa.rwedden van het onder
wijzend personeel bij het openba.a.r lager onderwijs aldaar. S. 165 .. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door H . Meester, 
hoofd eener openbare la~ere school te Meppel, tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Drenthe, van 12 Ma.a.rt 1919, no. 84, tot goedkeuring 
van het besluit van den Raad der gemeente Meppel , van 23 December 
1918, n°. 245, tot vaststel\ing van eene verordening tot regel;ng van de 
wcdden van het onderwijzend personeel bij het openbaa.r lager onderwijs 
in die gemeente. S . 166. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door J . van 
Melick, hoofd der school te Va.als, tegen het beshtit van Gedep. Staten 
van Limburg, van 15 'ovember 1918, 4de afd., La.. 8281 /5 Q, tot goed
keuring van de door den Raad der gemeente Va.als op 4 November 1918 
vestgestelde verordening tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaa.r lager onderwijs aldaar. S. 167 . . 

Speelkaarten. Besluit houdende va.ststelling van den dag, waa.rop de wet 
van 25 Juli 1919, S. 168 in werking treedt. S . 168. . . . . . . . . 

Raden van Arbeid. Besluit tot vaststelling van regelen ten aanzien van 
het afl.eggen van een eed of belofte door de ambtena.ren en bea.mbten, 
we'rkzaa.m aan een Raad van Arbeid. S. 169. . . . . . . . . . . 

Pensioenen. Besluit tot vaststelling van bepalingen betreffendc het ge
lijktijdig ~enot van pensioen en milita.ir traktement of soldij door bij het 
Nederlanctsch-Indi che leger in dienst getreden gepensionneerde nti li 
ta.iren van de West-Indische landmacht. S. 170. . . . . . . . . . 

In.die . (NedeTl.) Besluit tot aa.nwijzing, overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet, van de stichting ,,Leidsch Universiteitsfonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de fa.culteit der geneeskunde 
aa.n de Rijks-Universiteit te Leiden een bijzonderen leerstoel te vestigen. 
s. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderiuijs. (Hooger) Besluit tot aa.nwijzing, overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet, van de stichting ,,Leidsch Universiteitsfonds", 
gevestigd t e Leiden, a.ls bevoegd om bij de fa.culteit der geneeskunde 
aa.n de Rijks Universiteit te Leiden een bijzonderen leerstoel te vestigen . 
s. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Huurannmissiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Verhuring va.Ii een 
woning voor f 7.50 per week en een beta.ling in eens van f 100 voor een 
bij da.t huurcontract tevens bed ongen overname van eenige goederen, 
welke slechts een waarde van f ~4 ha.dden, zulks terwijl de huurprijs 
op 1 Januari 1916 f 7.50 per week l•:clroeg. Feitelijke va.ststellin~ in het 
vonnis, dat bedoelde goederen slechts ten deele a.ls t~ienwaa.rcte voor 
het bedongen bedrag van f 100 konden strekken . K.enlijk heeft de 
Rechtba.nk aangenomen, dat in workelijkheid de rest van de f 100 a.ls 
vergoeding voor het gebruik der woning bedongen was. . . . . . . 

Speelkaarten. Besluit houdende bepalin~en ter mtvoering van de artikelen 
1, 3 en 5 der Speelkaa.rtenwet (Staatsblad 1919, n°. 513) . S. 172. . . 

.Sterke drank_ Bcshiit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Sint Ja.nsteen, van 22 September 1919, waarbij. a.an 
C. Na.essens a.lda.ar een vergunning is verlcend voor den verkoop van 
ste1·ken drank in het klein voor gebruik elder dan ter plaatse van ver-
koop. S. 1"73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Ook a.I is het bouwen door het 
"emeentebestuur van eene a.mbtswoning voor den secretaris, voor welken 
'bouw grond is aangekocht, door de omsta.ndigheden gerechtvaa.rdigd, 
toch is aan hct besluit tot dien aa.nkoop, zooals het daa.r ligt, door Ged. 
Staten torecht goedkeuring onthouden, waa.r de huur die blijkens het 
raadsbesluit voor de woning zuo worden beta.aid, geheel onvoldoende 
zou zijn om de jaarlijksche uitgaven, die de bouw voor de gemeente tot 
gevolg hecft, te dekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot het bepalen van den datum van inwerkingtreding 
van de a.rtikelen 30, 31, 32, 33, 34 en 35 ·der Wa.renwet (Sta.a.tsbla.d 
no. 581). S. 174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1920 . 
10 April. 

10 April. 

12 April. 

12 April. 

12 April. 

13 April. 
13 April. 

13 April. 

Bla(:lz. 
Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Eene verordening als bedoeld 

bij art. 26undecies 3• lid moet zich beperken tot bepalingen die betreffen 
de wijze van uitbetaling der jaarweddo alsmede de inhoudin° van jaar
wedde bij verlof tot afwezigheid: bepalingen omtrent het verleenen van 
ontslag aan eene onderwijzeres nadat zij een huwebjk heeft aangegaan 
kunnen daarin n iet worden opgenomen. . . . . . . . . . . . . . 344 

Burgerlijke Stand. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
aan de Commissarissen der Koningin in de provinci•n betreffende afgifte 
van uittreksels uit de geboorteakten. . . . . . . . . . . . . . 34 

Scheep•-aart . Besluit tot vaststelling van een bijzonder reglement van 
politie voor het Noordhollandsche kanaal. S. 175. . . . . . . 345 

Scheurwet. Besluit tot aanvulling van het K. B. van 13 No vember 1918 
S. 588, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoerin g der Scheurwet 1918, S. 503, zooals dat is gewijzigd bij Konink-
lijk besluit van 28 Juni 1919 (Staatsblad n°. 455. S. 176) . . . . . 347 

Geslachtswet. Arrest van den Hoogen Raad. Waar art. 2, 4• lid der 
genoemde wet vordert, dat van de noodslachting kennis worde gegeven 
,,dadelijk bij de slachtin~", moet aan dit voorschrift de beteekenis worden 
toegekend, dat zoolang net werk der slachting nog voortduurt, de kennis
geving noa tijdig kan geschieden. - In art. 13 wordt de slachting als 
niet geeindigd aangemerkt, zoolang het geslachte vee niet in kleiner dan 
vierendeelen is verdeeld. - Het Hof, het geval van noodslachting aan
wezig oordeelende en daarbij kenlijk mede beklaagde's beroep op het 
ontbreken van tijd om de voorschriften der wet omtrent de vooraf
gaande aal).gifte en betaling te vervullen, aannemelijk achtende, heeft 
met juiste toepassing der artt. 2 en 13 het bewezen feit niet strafbaar 
verklaard. - Niet-toepasselijkheid van art . 40 Sr. . . . . . . . . . 348 

Volkstelling. Besluit betreffende de tiende algemeene volkstelling . S. 177. 351 
Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 

van 26 Maart 1895, S. 37, tot aanwijzing van eenige getuigschriften en 
diploma's als bedoeld in de artikelen 3 en 9 der wet van 25 December 
1878, S. 222, houdende regeling der voorwaarden tot verkrijgina de 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothcl<ers
bediende , aangevuld bij de wetten van 28 Juni 1881, S. 103 en van 
26 October 1889, S. 137 en gewijzigd bij de wetten van 12 December 1892, 
S. 261, 21 Juni 1901, S. 157, 27 April 1904, S. 81, 16 Juli 1907, S. 212 
en 28 April 1913, S. 166, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
K. B. van 22 Maart 1917 (Staatsblad n°. 246). S. 178. . . . . . . 354 

li!ilitaire Zaken. Beslui t tot nadere wijziging van het Voorschrift be 
treffende de beoordeelingslijsten van de offiicieren bij de Landmacht. 
s. 179_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 

14 April. Onderwijs. (Lager ) Besluit houd.ende beschikking op het beroep, ingesteld 
door A. Kars , hoofd der openbare lagere school t e Goudriaan, tegen 
het besluit van Gedop. Staten van Zuidholland, van 20 Januari 1919, 
B., n°. 159, (4de afdeeling}, G. S. , n°. 34, tot goedkeuring van de door 
den Raad der gemeente Goudriaan op 16 Januari 1919 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar. S. 180. . . . . . . . . . 355 

14 April. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door mejuffrouw 
J. C. Venderbos, onde1·wijzeres aan de openbare lagere school te Goudri
aan, t egen het besluit van Gedep. Staten van Zuidholland van 20 Januari 
1919, n°. 159, (4• afd.), G. S. n · . 34, tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Goudriaan op 16 J anuari 1919 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van het onderwij1..end personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar. S. 181. . . . . . . . . . 35'7 

14 April. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door A. Brondijk 
en 3 anderen, allen onderwijzers in de gemeente Onstwedde, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Groningen, van 3 October 1918, n' . 155, 
3de afd., tot goedkeuring van de door den Raad der gemeente Onstwedde 
op 20 September 1918 v astgesteldo verordening tot regeling der jaar . 
wedden van het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 182. . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 358 

14 April . - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door G. W. 
Karsten en 3 anderen, allen onderwijzers(essen) bij het openbaar lager 
onderwijs in de gcmeente Loppersum, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Groningen, van 5 September 1918, n° . 145, 3de afdeeling, 
tot goedkeuring van de door den Raad der gemeente Loppersum op 
29 Augustus 1918 vastgestelde verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwij s aldaar. 
s. 183. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 



1920. 
15 April. 

Bladz. 

15 April. 

Muntwezen. Besluit houdende regeling van de wijze, waarop de in artikel 
3 der wet van 27 November 1919, S. 786, bedoelde rijksdaalders, guldens 
en halve guldens buiten omloop_ worden gesteld. S. 184. . . . . . 

Ministerieele Departementen. Besluit betreffende de organisatie van het 
technjsch personeel van het Technisch Bureau van het Departement 
van Kolonien. S. 185. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

362 

363 
15 April. - Besluit tot wijzi~ing van het K. B . van 18 Juli 1917, S. 491, houdende 

vaststelling van oepalingen betreffencle den werkkring van het aan het 
Departement van Kolonien verbonden Koloniaal Etablissement to 
Amsterdam en betreffende het porsoneel bij die inriohting. S. 186. . 363 

15 April. Onderwijs. (Lager) Missi e van den Minister van Onde.rwijs, Kunsten en 
Wetensohappen aan de Gemeentebesturen, betreffende : Herplaatsing 
van wachtgelders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 

16 April Militaire Zaken. Besluit houde~de opbeffing van den staat van beleg. 
s. 187. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 · 

16 April. Domeinen. Wet tot goedkeuring van de overeenkomst van ruiling van 
domeingrond onder Gilze, gesloten met W. C. H. F. baronesse van der 
Borch aldaar. S. 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

16 April. Landsgebouwen. Beslu1t tot organisat1e van het personeel van den dienst 
der Landsgebouwen. S. 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

16 April. Staatsloterij. Wet tot "'ijziging der wet van 23 Juli 1885, S. 142, tot rege-
ling der Staatsloterij, zooals deze is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 
10 ovember 1900 (St11,atsblad n°. 185). S. 190. . . . . . . . . . 366 

16 April. Oorlogswinstbelasting. Wet houdende wijziging der Wet op cle Oorlogs
winstbelasting 1916. S. 191. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 

16 April. Belastingen. (Rijks directe) Wet houdende bepalingen ter voorkoming van 
dubbele belasting. S. 192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

16 April. Pensioenen. Wet houdende wijziging en aanvulling van do Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890. S. 193. . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

16 April. Strafrecht en Strafnordering. Wet tot wijziging van de artikelen 254 en 
455 van het Wetboek van Strafrecht. S. 194. . . . . . . . . . . 369 

Hi April. Onteigening. Wet tot verklaring van bet algemeen nut der onteigening 
van eigendommen noodig voor en ten behoeve van het verruimen van 
de straat bij den boek van het Groenewegje en bet Huygenspark te 
's-Gravenbage. S. 195. . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . 369 

Hi April. Begrootingen en Rek,eningen. Wet tot nadere verhooging van het zesde 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. S. 196. . . 369 

16 April. - Wet tot nadere verhooging van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 197. . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

l(j April. - Wet tot voorloopige vaststelling ~an het zesde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1920. S. 198. . . . . . . . . . . . . 369 

16 April. - Wet tot nadere wijziging van het achtste hoofdstuk der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1917. S. 199. . . . . . . . . . . . . . . 370 

16 April. O~teigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen in de gemeente Schijndel, nooqig voor de omlegging 
van den provincialen weg van' Schijndel naar St. Oodenrode. S. 200. 370 

16 April. - Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gcmeente Lieshout, noodig voor omlegging van den 
provincialen weg van Lieshout naar Aarle-Rixtel. S. 201. . . . . . 370 

16 April. Begrootingen en R ekeninqen. Wet houdende wijziging en nadere ver-
hooging van de kolomale buishoudelijke begrooting van Cura9ao voor 
bet dienstjaar 1918. S. 202. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

16 April. - Wet houdende nadere vorhooging van het elide hoofdstuk dor Staats
begrooting voor hot dienstjaar 1918. S. 203. . . . . . . . . . . . 370 

16 April. - Wet houdende verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting 
voor Curac;ao voor het -dienstjaar 1919. S. 204 . . . . . . . . . . 370 

16 April. - Wet houdende verhooging van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 205. . . . . . . . . . . . . . . . . 370 

16 April. - Wet houdende nadere verhooging van het elfde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 206 . . . . . . . . . . . . 370 

16 April. - Wet houdende wijziging en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 207. . . . . . . . . 370 

17 April. Gemeentebestuur. Koninklijk Besluit. Waar is gebleken, dat appellant 
zijn ambt van burgemeester heeft waargenomen en is blijven waarnemen 
onder ongewoon moeilijke omstandigheden, waardoor hij in een over
spannen toestand is geraakt, welke toestand nog aanmerkelijk is ver-
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Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Eenig artikel. 
Bij de overlading van ruw zout, bedoeld in 

a.rtikel 5 der wet van 27 September 1892 
(Staatsblad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 22 December 1919 (Staatsblad 
n°. 852), kan de inspecteur der invoerrechten 
en accijnzen afwijking toelaten van artikel 6, 
tweede lid dier wet, ingeval de weging geschiedt 
met een zelfwerkend weegwerktuig dat ver
bonden is aan eene mechanische losinrichting. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepla.atst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 18 Mei 1920.) · 

I Mei 1920. BESLUIT, tot w1Jz1gmg van het 
Koninklijk besluit van 5 Januari 1920, 
(Staat8blad n°. 4), tot instelling van het 
ambt van schrijver op jaarloon (tevens 
huisbewaarder) bij de Nederlandsch
Indische Bestuursacademie. S. 225. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 27 April 1920, 9de afdeeling, 
no. 45; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Ons besluit ,van 5 J anuari 1920, 

no. 27 (Staatsblad n°.4), worden de volgende 
wijzigingen gebracht: 

a. het tweede lid van artikel 1 wordt 
gelezen als volgt : 

Behalve bezoldiging ten laste van de Sta.ats
hegrooting geniet hij woning, vuur en licht ; 
' b. artikel 2 vervalt ; 

c. artikel 3 wordt artikel 2. 
2. Dit besluit werkt terug tot 1 April 1920. 
Onze Minister van Kolonien is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Afgemeene Reken
kamer en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFII". 

( Uitgeg. 20 Mei 1920.) 

1920. 

Mei 1920. BESLUIT, houdende W1Jz1grng 
van de Regeling voor het reservepersoneel 
van het leger in Nederlandsch-lndie 
(Koninklijk besluit van den 8sten Mei 1918, 
(Staatsblad n°. 287). S. 226. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister · van 
Kolonien van 8 April 1920, 7de afdeeling, no. 27; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 April 1920, n° 64); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 April 1920, 7de 
afdeeling, n°. 57; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

De bij Ons besluit van den 8sten Mei 1918, 
n°. 45 (Staatsblad n°. 287, lndisch Staatsblad 
n°. 774), vastgestelde ,,Regeling voor het 
reserve-personeel van het leger in Nederlandsch
lndie", wordt gewijzigd als volgt : 

I. In artikel 5 worden de aanduidingen 
,,(l)" en ,,(2)" . vervangen door ,,(2)'' en wordt 
als eerste lid opgenomen : 

,,(1) Diegenen onder het reservepersoneel, 
die bij een onbereden, dan wel bij een bereden 
wapen of wapendeel in opleiding zijn voor 
reserve-officier, heeten adspirant-vaandrig, dan 
we! adspirant-komet, zoo zij in een stand gelijk 
aan dien van soldaat verkeeren, en vaandrig, 
dan wel kornet, zoo zij een rang bekleeden 
gelijk aan dien van adjudant-onderofficier." 
Voorts wordt de aanhef van het tweede lid 
gelezen: 
,,(2) Overigei;i.s zijn de rangen en betrekkingen 
van het reservepersoneel dezelfde als . . . ". 

II. Art1kel 9 wordt gelezen : 
,,(1) Het reserve-personeel, dat reeds inmili

tairen dienst is geweest, of bij de schutterijen 
in Nederlandsch-lndie heeft gediend, wordt in 
den regel als zoodanig benoemd in een rang 
of stand, gelijkgesteld aan of het meest over
eenkomende met den -rang of stand, dien het 
vroeger bij het leger in Nederlandsch-lndie, 
de Jandmacht in Nederland, in Suriname of 
in Our~ao, bij de Koninklijke Marine, het 
Korps Mariniers, de Koninklijke Marine-Reser
ve of het Korps Inlandsche schepelingen, dan 
we! bij de schutterijen in Nederlandsch-lndit 
bekleedde, met behoud van een toegekenden 
titulairen hoogeren rang, met dien verstande 
evenwel, dat gewezen onderluitenants of met 
dezen in rang gelijkgestelde militairen van het 
leger in Nederlandsch-lnd;~ tot den rang van 
reserve-tweede-luitenant worden benoemd. 

,,(2) • De ouderdom in iederen rang - zoowel 

26 
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ten opzich te van het reserve-personeel onderling, 
als ten opzichte van andere bij het leger die
nenden - wordt voor het vroeger in militairen 
dienst geweest zijnde personeel vastgesteld -
voor reserve-officieren door den Gouverneur
Generaal, voor het reserve-personeel beneden 
den rang van officier door den Commandant 
van het Leger -met inachtneming voor zooveel 
mogelijk van den ouderdom in rang in vorigen 
dienst verkregen ; ten aanzien van gewezen 
offi.cieren worden hierbij zooveel mogelijk de 
bepalingen van de ,,Regeling van de bevorde
ring enz." in Indisch Staa"8blacl 1910, n°. 592, 
gevolgd. 

,,(3) De ouderdom in iederen rang - zoowel 
ten opzichte van het reserve-personeel onder
ling, a.ls ten opzichte van andere bij het leger 
dienenden - wordt voor het personeel, dat bij 
de schutterijen in Neclerlandsrh-Indie heeft 
gediend, vastgesteld met inachtneming van 
den ouderdom in rang in <lien dienst verkregen, 
voorzoover en naar den maatstaf als - voor 
wat betreft de reserve-offic eren - door den 
Gouverneur-Generaal en - voor wat betreft 
het personeel beneden den rang van offi.cier -
door den Commandant van het Leger noodig 
wordt geoordeeld. 

(4) Overigens wordt de ouderdom in rang 
bepaald door den datum van ingang der benoe
ming of aanstelling tot <lien rang, dan we!, 
wanneer die datum niet is bepaald, door de 
dagteekening van het besluit of van de beschik
king der benoeming of aanstelling." 

III. In artikel 11 wordt de aanhef van het 
derde lid gelezen : 

,,(3) Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid, genieten zij, die krachtens vrijwillige 
verbintenis bij het reserve-personeel dienen en 
daarbij niet voor een rang of hoogeren rang 
worden opgeleid, voor den tijd, dat . . . . " 

Voorts wordt aan dit artikel een vierde lid 
toegevoegd, luidende : 

.,( 4) Reserve-officieren, a.ls zoodanig be- . 
noetnd op grond van het bepaalde in _artikel 4, 
eerste lid, en reserve-personeel beneden den 
rang van o:flicier, als zoodanig toegelaten op 
grond van het bepaalde in artikel 3, onder b, 
van deze Regaling, genieten de in het vorige 
lid bedoelde toelage niet, tenzij zij bij het 
volbrengen in Nederland van hun nog loopend 
dienstverband in het genot zouden zijn gebleven 
van eene toelage wegens vrijwillige verbinten;s 
bij het reserve-personeel van de landmacht 
hier te lande." 

Onze Minister van ;Kolonien is belaat met de 
uitvoering van dit bealuit, waarvan afs~hrift 

zal worden gezonden a.an den Raad van State 
en aan Onze Ministers van Oorlog en van 
Marine en dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 26 Mei 1920.) 

1 Mei 1920. BESLUIT, tot wijziging vau het 
Koninklijk besluit van den 2lsten Juni 
1887 (Staatsblad n°. 105), houdende vast
stelling van een leerplan voor de gym
nasia, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
31 Januari 1920 (Staatsblad n°. 49). S. 227. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten, en Wetenschappen van 
22 Maart 1920, n°. 10203, afdeeling Hooger
Onderwijs; 

Gelet op artikel 7 der hoogeronderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 April 1920, n°. 54); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minfster van 28 April 1920, n°. 1481, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : · . 
1 °. in artikel 4 van het Koninklijk besluit 

van 21 Juni 1887 (Staatsblad n°. 105), gewijzigd 
bij Ons besluit van 31 Januari 1920 (Staatsblad 
n°. 49), wordt gelezen sub a, vierde lid, in 
pla.ats van ,,twee" : ,,drie" ; 

sub b, vierde lid, in plaats van ,,drie" , 
,,vier"; 

sub k, tweede lid, in plaats van : ,,Bovendien 
wordt. in de vijfde en zesde klasse telkens een 
uur" : ,,Bovendien worden in de vijfde en 
zesde klasse telkens twee uur" ; 

2°. de tabel, behoorende bij Ons sub 1 •. 
genoemd besluit, wordt vervangen door de bij 
dit besluit gevoegde tabel, voor zoover de vijfde 
en zesde klasse betreft ; 

3°. dit besluit treedt in werking op 1 Sep
tember 1920. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waar-van afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 18 Mei 1920.) 
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TABEL, behoorende bij het Koninklijk be
sluit van 1 Mei 1920 (Staatsblad n°. 227.) 

V. VI. 

,'.. ,'.. ! KLASSEN. "ci ~~ "" A.";~ B.A. -co B. ~ 
-- ~~ ~-S 

<11-

Vakken: 
Grieksch . 3 4 - 3 4 - 14 
Latijn .... 4 5 - 4 5 - 18 
Nederlanrlsch . - 2 - - 1 - 3 
Fransch - 2 - - 1 - 3 
Hoogduitsch - 2 - - 1 - 3 
Engelsch .• - 2 - - 1 - 3 
Geschiedenis 1 2 - 1 2 - 6 
Aardrijkskunde . - - - - 1 - 1 
Wiskunde ... - 2 3 - 3 311 
Natuurkunde . - 2 1 - 2 2 7 
Scheikunde . - - 2- - 1 3 
Natuurlijke historie - - 2- - 2 4 

- -- - - --- -
Getal lessen 31 31 29 29 

De duur der lessen wordt bapaald op vijftig 
minuten, waarop niet gekort mag worden 
voor pauzes. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

l Mei 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 7den Juni 1919 
(Staatsblad u 0• 313), houdende vaststel
ling van een leerplan voor de gymnasia. 
$. 227A. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Maart 1920, n°. 10203, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Gelet op artikel 7 der hoogeronderwiJswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 April 1920, n°. 54); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 28 April 1920, n°. 1481, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
lo. in artikel. 4 van Ons besluit van 7 Juni 

1919 (Staatsblad n°. 313) wordt gelezen sub a, 
eerste lid, laatste zinsnede, in plaats van 
,,twee" : ,,drie" ; 

sub g, eerste lid, in plaats van ,.1798": 
,.1789"; 

sub i, onder b, tweede lid, eerste zinsnede, 
in plaats van ,,twee" : ,,drie" ; 

2°. de ta.be!, behoorende bij Ons sub _ l 0• 

genoemd besluit, wordt vervangen door de 
bij dit besluit gevoegde tabel ; 

3°. dit besluit treedt in werking op 1 Sep
tember 1920. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst.en en 
Wet enschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State. 

's-Gravenhage, den lsten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

,J. TH. DE Viss~R. 
( Uitgeg. 18 Mei 1920.) 

TABEL, behoorende bij het Koninklijk besluit 
va.n 1 Mei 1920 (Staatsblad n°. 227A). 
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De duur der lessen wordt bepaald op vijftig 
minuten, waarop niet mag worden gekort. 

Mij bekend, 
De Minister van D-nderwfis, 
Kitnsten en Wetenschappen, 

,T. TH. DE VISSER. 

3 Mei 1920._ KoNINKLIJK BEsLUIT. 
De vroedvrouw behoort vrij te blijven 

in het bepa.len va.n ha.a.r honorarium voor 
diensten buiten de a.rmenpra.ktijk bewe- _ 
zen, zooda.t het niet a.a.nga.a.t ha.a.r met 
betrekking da.a.rtoe in ha.re instruct;e een 
band a.an te leggen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Besp_hikkende op het beroep, inge,steld door 

26• 
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den raad der gemeente Ha.arlemmermeer tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 15 October 1919, n°. 174, wa.arbij gegro~d 
zijn verklaard de bezwaren door den Inspecteur 
van de Volksgezondheid ingebracht tegen bee 
palingen van de instructie voor gemeentevroed
vrouwen te Haarlemmermeer ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
31 l'llaart 1920, n°. 64 ; 

Op de voordro.cht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche ·zaken van 29 April 1920, 
n°. 3053, afd. Armwezen; 

0., dat de raad van Haarlemmermeer bij 
besluit van 24 Juni 1919 eene nieuwe in~tructie 
voor gemeente-vroedvrouwen heeft vastgesteld, 
welke is medegedeeld aan Ged. Staten van 
Noord-Holland ; 

dat in deze instructie o. a. de volgende be
palingen voorkomen : 

,,4. De verloskundigen verleenen hare hulp 
geheel kosteloos a.an allen, die volgens eene 
verklaring van den voorzitter van het burger
lijk armbestuur daarvoor in de termen vallen, 
en mogen voorts in haar wijk geen hooger 
tarief in rekening brengen van f 7.50 voor min
vermogenden ; voor meergegoeden f 10, £12.50, 
f 15 of meer naar mate van ieders welstand ; 
voor iedere kostelooze verlossing wordt echter 
uit de kas van het burgerlijk armbestuur ver
goed een som van f 5. 

5. De verloskundigen zijn verplicht iedere 
drie maanden aan het gemeentebeEtuur eene 
schriftelijke opgave in t e zenden van het aan
tal der door haar gedane verlossingen met 
opgave van de geholpen vrouwen en de be
dragen, welke in rekening zijn gobracht. 

l'llocht aan het gemeentebestuur blijken dat 
een t e hoog tarief is berekend, dan is dit be
voegd het berekende tariof te verminderen en 
is de betrokken verloskundige verplicht bet 
bedrag der vermindering terug te bet.alen" ; 

dat door den Inspecteur van de Volksge
zondheid voor Noord-Holland en Utrecht en 
door het Hoofdbestuur der Nederlandsche 
maatschappij ter behartiging der belangen van 
vrouwelijke verloskundigen, die het diploma 
van vroedvrouw hebben verworven, gevestigd 
te Haarlem, bij Ged. Staten bezwaren zijn in
gebracht tegen de twee bovenvermelde be
palingen; 

dat Ged. Staten bij besluit van 15 October 
1919 de bezwa.ren van den Inspecteur gegrond 
hebben verklaard ; 

dat Ged. Staten da.a.rbij hebben overwogen, 
da.t krachtens a.rt.' 34 der Armenwet aan den 

gemeenteraad bemoeiingen zijn opgedragen 
met betrekking tot de instructie van de vroed
vrouw belast met de armenpraktijk, daaronder 
begrepen de regeling van de bezoldiging, de 
schorsing en het ontslag ; dat · echter in den 
z!n, welke a.an die wetsbepaling moet worden 
gehecht, de bemoeiingen beperkt moeten blijven 
tot de taak, die de vroedvrouw in de armen
praktijk heeft te vervullen en zich niet mogen 
uitstrekken tot de verloskundige hulp, welke 
door haar wordt verleend aan hen die niet be
hooren tot de on- of minvermogenden; dat 
in verband hiermede de raad niet bevoegd is 
de v roedvrouw een tarief op te leggen voor 
diensten buiten de armenpraktijk bewezen, 
noch om haar te verplichten opgave te ver
strekken omtrent de door haar buiten de armen
praktijk geholpen vrouwen en de daarvoor 
genoten honoraria ; 

dat de raad op 23 October 1919 heeft besloten 
van het besluit van Ged. Staten bij Ons in 
beroep te gaan op grond da.t hij zich niet kan 
vereenigen met de interpretatie van Ged. 
Staten van strekking en inhoud van art. 34 
onder 2 der Armenwet ; dat deze alinea toch 
a.Ileen bepaalt da-t de instructie voor de vroed
vrouw, belast met de armenpraktijk in eene 
gemeente (daaronder begrepen de regeling· van 
de bezoldiging, de schorsing en het ontslag) 
binnen een bepaalden tijd bij behoorlijk gewaa.r
merkt afschrift moet worden medegedeeld aan 
Ged. Staten ; da.t deze bepaling alzoo niet geldt 
voor iedere v roedvrouw doch al!een ingeval 
een gemeenteraad eene vroedvrouw zou willen 
aanstellen en haar t evens en speciaal zou be
lasten met_ de armenpraktijk; dat deze be
paling voorts nog al!een dan geldt voor die 
categorie der v roed vrouwen, die bij instructie 
met de armenpraktijk zijn be.last, daar het 
zich laat denken, dat een vroedvrouw zal wor
den benoemd zonder dat voor haar een nauw
keurig geformuleerde instructie gemaak,t is, 
omdat de verplichting daartoe aan een gemeen
tabestuur nergens imperatief is voorgeschre
ven ; dat er dus wel iets voor te zeggen is dat 
aan de goedkeuring van Ged. Staten is onder
worpen de instructie voor de vroedvrouwen, 
voor zoover deze bepaling bevat, welke betrek
king hebben op haar wcrkzaamheden de armen
praktijk rakende ; dat echter ongemoti veerd 
lijkt dP conclusie, dat de raa.d geheel onbevoegd 
zou zijn om bij wijze van instructie ook be
palingen te ma.ken voor §en arbeid der vroed
vrouw voor zoover deze niet betreft de verzor
ging van armlastige patienten ; dat om boven
staa.nde redenen zelfs beweerd mag worden dat 
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buiten de bevoegdheid van Ged. Staten valt 
de beoordeeling van de wenschelijk.heid of 
doolmatigheid of wettigheid van de bepalingen 
in eene eventueele instructie, voor wover die 
bepalingen betrekking hebben op de regeling 
van haar arbeid, welk ligt buiten of naast de 
armenpraktijk : dat dit bezwaar te meer weegt 
wanneer de raad uitdrukkclijk vaststelt -
gelijk in dit geval is geschied - dat hij een 
vroedvrouw begeert a.an te stellen, niet enkel 
tot assistentie van vrouwen uit gezinnen, welke 
z66 arm zijn dat zij zelfs geen enkele vergoeding 
kunnen betalen, maar evenzeer en niet het 
minst ten dienste van vrouwen uit de arbei· 
dersklas5e, den kleinen burgerstand en zelfs de 
gezeten burgerij, die wel in staat zijn om een 
kleinere of grootere geldelijke belooning te 
betalen; . 

0., dat de vroedvrouw vrij behoort te blijven 
in het bepalen van haar honorarium voor dien
sten buiten de armenpraktijk bewezen, zoodat 
het niet aangaat haar met betrekking daartoe 
in hare instructie een band aan te leggen ; 

Gezien art. 36 der Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met ongegrondvcrklaring van het ingesteld 
beroep, _gegrond te verklaren de bezwaren door 
den Inspecteur der Volk.qgezondheid ingebracht 
tegen de bepalingen 4 en 5 der instructie voor 
gemeentevroed vrouwen te Haarlemmermeer, 
vastgesteld door den raad dier gemeente bij 
diens bcsluit van 24 Juni 19l9. 

Onzc Minister van Binnenlandschc Zaken 
iA !)eJaqt, enz. (A. B .) 

3 Mei Hl-.!0. KONINKLIJK BxsLUl'J'. 

De belooningen van den belangheb
bende buiten en behalve zijne vaste in
komsten als terreinwerker a.an de gemeente
gasfabriek zijn niet geregeld met langere 
of kortere tusschenpoozen door hem geno
ten, en kunnen derhalve niet a.ls wedde 
in den zin van art. 2H worden aange
merkt. 

Het blootstaan aan sterke 'll!armte en 
snelle temperatuurswisselingen kan voor 
een stoker aan een gasfabriek, wien dat 
uit den aard zijner werkzaamheden regel
matig overkomt, niet worden aangemerkt 
a.ls ,,bijwndei:e omstandigheden" in den 
zin van art. 3, l• lid sub b. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van J. Streumer te Utrecht, gewezen terrein
werker aan de gasfabriek aldaar ; 

Gezien het ad vies van den Pensioenraad 

voor de gemeente-ambtenaren van 12 Juli 
191!), n°. 31 La. G.; 

Den Raad van tate, Afdceling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gchoord, advics van 
14 April 1920, n°. 315; 

Op de voordracht van Onzen Mini. ter van 
Financien van 29 April 1920, n°. 136, afd. 
Pens.; 

0., dat de Pensioenraad voor de gemeente
a.mbtenaren in zijn bovenvermeld a.dv.ies Ons 
in overweging heeft gegeven den belangheb
bende met ingang van 7 ·November 1918 een 
jaarlijksch pensioen toe te kennen van f 183, 
aanvoerende dat hij bij besluit van Burgcmees
ter en Wethouders van Utrecht van 8 Ma.art 
1919, no. 6269/1602, 8• afd., met ingang van 
7 ovembor 1918 eervol is ontslagen ; dat hij 
zijn diensttijd bodoeld iu art . 15a der Pen
sioenwet voor de gemeente-a.mbtcnaren 1913 
van 5 jaren, 1 maand en 6 dagen, vereenigd 
met den overigen, volgens art. 15b dier wet in 
a.anmerking komenden dienst van 8 jaren en 
9 ma.anden en den volgens art. 15d der wet in 
verband met a.rt. 14b der Burgerlijke Pen
sioenwet geldigen militairen dienst van 1 jaa.r, 
1 maand en 16 da.gen, een tij'd.va.k uitma.a.kt 
van 14 jaren, 11 maanden en 22 dagen ; dat 
hij, geboren 7 October 1875, den lccftijd van 
43 ja.ren heeft bereikt en uit hoofde van ziekten 
of gebreken voor de verdere waarncming van 
zijne betrekking ongeschikt is, welke onge
schiktheid is aangenomen op grond an de 
verklaring der goneeskundigen Dr. W. F. 
Verhoeff en W. Wagenaar, benoemd door den 
burgemeester van Utrecht bij beschikking 
van 30 October 1918, n°. 464.6/1602 W. 111. A. 
en S. ; da.t zijn pcnsioensgrondslag van 7 No
vember 1913 tot en met 31 December 1914 
f 655.20, van 1 Januari 1915 tot en met 31 De
cember 1915 f 686.40, van 1 Januari 1916 tot 
en met 31 December 1916 f 717.60, van 1 Janu
ari 1917 tot en met 31 December 1917 f 748.80, 
van 1 Januari 1918 tot en met 30 Juni 1918 
f 842.40, van 1 Juli 1918 tot en met 6 November 
1918 f 931.84 per jaar heeft bedra.~on, zoodat 
een zestigste deel van de middelsom, bcdoeld 
in art. 8, l• lid der Pensioenwet voor de ge. 
meente-ambtena.ren 1913 ad f 730.72 12/25 
bedraagt f 12.17 328/3715 ; dat do aa.n vra.ge 
is ingediend binnen een jaar na het tijdvak 
waarop het recht op pensioen werd verkregen ; 
da.t voor toekenning van maximurn-pensioen 
geen termen aa.nwezig zijn, aangeziou niet is 
aangetoond, dat de ziekten of gebreken ter 
zake waarvan hij voor de verdere waarneming 
van zijn ambt ongesohikt is vorklaard, het 
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gevolg zijn van eene der oorzaken bedoeld 
in art. 3b, 2• lid, der Pensioenwet voor de 
gemeente-ambtenaren 1913; weshalve de Pen
sioenraad van oordeel is dat hij volgens de 
artt. 3b en 15a, b en d der Pensioenwet v oor 
de gemeente-ambtenaren 1913, in verbancl ~ et 
art. 14b der Burgerlijke Pensioenwet, recht 
heeft op een pensioen van f 182.41 ; 

dat, nadat het ad vies van den Pensioenraad 
in afschrift aan den belanghebbende was mede
gedeeld, deze aan Onzen Minister van Financien 
heeft bericht zich daarmede niet t e kunnen 
vereen igen, aanvoerende dat hij, zooals uit 
eene door hem overgelegde geneeskundige 
verklaring blijkt, is afgekeurd wegens eene 
ziektc in en door den clienst ontstaan ; dat 
bovendien uit mode door hem overgelegde 
loonopgaven, hem ter hand gesteld door de 
administratie der gasfabriek, blijkt, dat de 
grondslag voor de berekening van het pensioen 
hooger moet wezen, daar immers volgens deze 
opga ven zijn pensioen grondslag bedroeg : 
voor 1913 f 774.46½ , voor 1914 f 774:65, voor 
1915 f 820.46, voor 1916 f 851.66, voor 1917 
f 921.08 en voor 1918 f 1106.12; da.t hij dus, 
naar zijne meening recht heeft op een hooger 
pensioen ; 

dat Onze Minister van Financien hem daarop 
heeft te kennen gegeven dat hij de aangevoerde 
bezwaren niet gegrond acht ; dat toch het 
blootstaan aan sterke warmte en snelle t em
peratuurwisselingen voor een stoker aa.n een 
gasfabriek, wien dat uit den aard zijner werk
zaamheden regelmatig overkomt, niet kan 
worden aangemerkt als ,,bijzondere omstan
cligheden" krachtens welke hem maximum
pensioen zou kunnen worden verleend ; dat 
de pensioensgrondslagen, zooals die zijn ver
meld in het advies van den Pensioenraad, zijn 
vastgesteld overeenkomstig de door Burge
meester en W cthouders van Utrecht verstrekte 
opgaven; 

dat de belanghebbende daarna heeft ver
zocht da.t omtrent zijne pensioensa.a.n vra.ge 
het gevoelen moge worden ingewonnen van 
den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur ; 

0 ., dat op den door Onzen Minister van 
Financien aangevoetden grond moet worden 
aangenomen dat de belanghebbende op maxi
mum-pensioen geen aanspraak kan maken; 

0. voorts, dat bij een n a.ar aanleicling van 
de openbare behandeling dezer zaak voor de 
Afdeeling van den lw.ad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingesteld nader onder
zoek is gebleken dat de belooningen van den 

belanghebbende buit-en en behalve zijne vaste 
inkomsten als terreinwerker a.an de gemeente
gasfabriek te Utrecht niet geregeld met langere 
of kortere tusschenpoozen door hem zijn ge
noten en derhalve niet als wedrle in den zin 
van art. 2H dcr Pensioenwct voor de gemeente
ambtenaren 1913 kunnen worden aangemerkt; 

dat., mede gelet op na.der verstrekte gegevens, 
clan ook terecht door Onzen Minister bij be
schikking van 6 April 1920, Afd. Pens. no. 84, 
de pensioensgrondslagen van den belang
hebbende met ingang van 1 October 1913 en 
1 Januari 1918 nader zijn vastgesteld op onder
scheidenlijk f 639.85 en f 819.32; 

dat in verba.nd met een en antler bij een 
diensttijd van 14 jaren, 11 maanden en 22 dagen 
aan den belanghebbende pensioen tot geen 
hooger bedrag da.n van f 168 's jaars kan wor
den t oegekend ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

aan J. Straumer t e Utrecht, bewezen terrein
werker aan de gemeente-gasfabrick aldaar, te 
rekenen van '7 November 1918 een jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 168. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(A. B.) 

3 Mei 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
In a.rt. 3 onder 11° dezer Verordening op 

de retributieheffing in de gemeente Tilburg 
komt ondubbelzinnig de bedoeling van den 
gemeentewetgever tot uitdrukking om voor 
het daarin omschreven gebruik van den 
openba.ren weg bela.sting te heffen. 

Het heffen eener belasting voor het 
houden van verkoopingen aan den open
baren weg, zoodat deze door het publiek 
wordt ingenomen, is niet in strijd met 
art. 238 llemeentewet. 

De instrumenteerende ambtenaar moet 
worden aangemerkt als degene, die den 
verkoop houdt. 

Art. 248 Gemeentewet stelt de da.a.rin 
omschreven heffingen gelijk met plaa.tse
lijke belastingen, niet a.lleen wat betreft 
de toepa.sselijkheid der a.rtt. 232-237, 
<loch ook wat betreft de a.ndere artt . . 
omtrent belastingen, b. v. a.rt . 271. 

(Gemeentewet art . 238. ) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, A. Fentener 
van Vliss'ngen, Jhr. E. A. E. van Meeuwen en 
B. Ort. 
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P. L. J. H.J. B. enz., requirant van cassatie 
tegen een te zijnen laste gewezen vonnis van 
de Arr.-Rechtbank te Breda van 26 Januari 
1920, waarbij . hij met vrijspraak van het hem 
primair telastegelegde ter zake van ,,ontdui
king" van plaatselijke belasting, met toepassing 
van de artt. 271 en 272 der Gemeentewet en 
van, de artt. 1, 3 en 5 der Verordening op de 
retributieheffing in de gemeente Tilburg van 
15 April 1918, goedgekeurd bij K. B. van 8 Aug. 
1918 n°. 77,werd veroordeeld tot eene geldboete 
van zes gulden en vervangende hechtenis van 
zes dagen; 

De Hooge Ra.ad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Ra.adsheer 
Jhr. van Meeuwen; 

Gelet op de middelen van cassatie, door 
den requirant voorgesteld bij memorie,luidende: 

I. Schending en verkeerde toepassing van 
art. 46 Sv. in verband met de artt. 1, 2, 3 en 5 
der Verordening op de retributieheffing in de 
gemeente Tilburg d.d. 15 April 1918, door het 
telaRtegelegde en bewezen verklaarde feit 
strafbaar te verklaren, krachtens de bepalingen 
van voormelde verordening. 

II. Schending en verkeerde toepassing van 
a.rt. 216 Sv. in verband met art. 238 der Ge
meentewet en de artikelen 1, 2, 3 en 5 der Ver
ordening op de retri_butieheffing in de gemeente 
Tilburg d.d. 15 April 1918, door het aan den 
requirant telastegelegde en bewezenverklaarde 
teit strafbaar te oordeelen ; 

III. Schending en verkeerde toepassing der 
artt, 1, 2, 3 en 5 der Verordening op de retribu
tieheffing in de gemeente Tilburg de dato 
15 April 1918, door te beslissen, dat de deur
waarder, ten overstaan van wien eene verkoo
ping aan den openbaren weg wordt gehouden, 
de persoon is, die de verkooping houdt; 

IV. Schending en verkeerde toepassing 
van art. 216 Sv. in verband niet de artt . 238 
en 271 der Gemeentewet en 1, 2, 3 en 5 der 
Vorordening op de retributieheffing in de 
gemeente Tilburg de dato 15 April 1918, door 
het aan den requirant telastegelegde en bewezen 
verklaarde feit strafbaar te oordeelen ; 

0., dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant met qualificatie en strafopleg
ging gelijk aan het hoofd van <lit arrest is 
vermeld, is bewezen verklaard : ciat hij op 
27 Mei 1919 te Tilburg opzettelijk aan den 
openbaren weg, de Heuvelstraat, eene ver
kooping heeft gehouden, · zoodanig dat de 
open bare weg door het publiek werd ingenomen, 
zonder dat de daarvoor verschuldigde belasting 

was betaald ten kantore van den tot de invor
dering dier belasting bevoegden en daartoe 
door B. en W. van Tilburg benoemden ambte
naar; 

0., dat de artikelen van voormelde verorde
ning der gemeente Tilburg, waarop in memorie 
van cassatie een beroep is gedaan, voor zoover 
hier van belang, luiden : 

art. 1 : Voor het gebruik of genot van 
openbare wegen, werken of inrichtingen wordt 
eene belasting geheven ; 

Art. 2: Onder gebruik of genot van open bare 
wegen, werken o{ inrichtingen wordt versta-an: 
het hebben, plaatsen,houden, bevestigen of doen 
hebben van bijwndere werken of voorwerpen 
in, op, over of onder openbare wegen, werken 
of inrichtingen ; 

2°. Onder openbare wegen enz.; art. 3; 
De belasting bedoeld bij art. I bedraagt; 
10. enz. ; 
110. Voor het houden van verkoopingen 

aan den openbaren weg, zoodat deze door het 
publiek wordt ingenomen, per dag f 3; 

12~. enz.; 
art. 5. De belasting is bij vooruitbetaling 

verschuldigd door dengene, die gebruik maakt 
of genot heeft van openbare wegen, werken of 
inrichtingen bij wijze zooals in art . 3 is om
schreven of op wiens last zulks gebeurt of 
die vergunning daartoe heeft aangevraagd ; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat ter toelichting daarvan is betoogd, dat 

de vraag, wie belastingplichtig zijn, enkel 
hare beantwoording vindt in de artikelen 
1 en 2 \lier verordening, terwijl art. 3 slechts 
vaststelt het bedrag, dat door hen, die ingevolge 
eerstgenoemde twee artikelen belasting-plichtig 
zijn, verschuldigd is, en dus, waar het houden 
van verkoopingen aan den openbaren weg, 

· wodat deze door het publiek wordt ingenomen, 
niet oplevert een gebruik of genot van <lien weg 
als in art. 2 omschreven, hiervoor ook geen 
belasting versch-1digd is ; 

dat echter in art. 3 onder 11° ondubbelzinnig 
de bedoeling van den gemeente-wetgever 
tot uitdrukking komt om voor het daarin 
omschreven gebruik van den openbaren weg 
belasting te heffen ; 

dat ond~r deze omstandigheden -aan de 
omschrijving in art. 2 van het ,,gebruik en 
genot" - waaronder, gelijk door requirant 
tei;echt wordt opgemerkt, <lit gebruik niet 
valt - niet een zoodanige beperkende betee
kenis mag gegeven worden, dat deze duidelijk 
uitgesproken bedoeling zonder gevolg zou 
blijven; 
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dat bovendien uit art . 5 volgt, dat art. 3 naast 4 Mei 1920. BESLUIT, tot wijziging van het 
vaststelling van het verschuldigde bedrag mede Reglement voor de scheepvaart, ter 
strekking heeft te omschrijven, welke wijze van beveiliging van de beweegbare brug over 
gebruik of genot den grondslag vormt voor de de Willemavaart bij Zwolle in den Centraal-
in deze verordening bedoelde belasting ; spoorweg van Utrecht naar K°ampen. S. 228. 

dat dus het eerste middel is ongegrond; WrJ WILHELMINA, ENZ. 
0. ten aanzien van het tweede middel: Op de voordracht van Onzen Minister van 
dat requirant ter toelichting hiervan heeft Waterstaat van 6 April 1920, La. B., Afd~eling 

aangevoerd, dat de Gemeentewet en we! meer Spoorwegen ; 
in het bijwnder a.rt. 238 dier wet, niet veroor- Gelet op artikel 27, laatste lid, der wet van 
looft een belasting als omschreven in art . 3 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67) het laa.tst ge
sub no van genoemde verordening te heffen, wijzigd bij de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblatl 
omdathethouden vaneendergelijkeverkooping n°. 321); 
niet oplevert een gebruik van den openbaren Den Raad van State gehoord advies van 
weg door dengene, die de verkooping houdt, 20 April 1920, n°. 60; 
doch door de zich op de straat bevindende Gezien het nader rapport van Onzen voornoem
koopers en bieders; I den Minister van 29 April 1920, n°. 353, Afdee-

dat ook dit middel is ongegrond, daa.r de ling Spoorwegen ; 
aard eener openbare verkooping medebrengt, Hebben goedgevonden en verstaan: 
dat de houder daarvan het publiek in de gele- te bepalen : 
genheid stelt deze bij te wonen en dus waar hij dat de tweede volzin van het eerste lid van 
daarvoor den openbaren weg benut, ook al artikel 2 van het Reglement voor de scheep
bevinden hij zelf en zij die bij dien verkoop vaart, ter beveiliging van de beweegbare brug 
behulpzaam zijn, zich niet op dien weg ; over de W illemsvaart bij Z wolle in den Centraal-

0. ten aanzien van het derde middel: spoorweg van Utrecht naar Kampen, vastgesteld 
dat bij . het bestreden vonnis terecht de bij Korunklijk besluit van 10 Augustus 1874, 

instrumenteerende ambtenaar wordt aange- (Staatsblad n°. ll9), gewijzigd bij Koninklijk 
merkt als degene, die verplicht is deze. belas- besluit van 30 April 1910 (Staatsblad n°. 129) , 
ting te betalen, daar deze ambtenaa.r zelfstandig wordt gelezen als volgt : 
de leiding van den verkoop heeft en dus ook ,,Met het sluiten van de brug wordt aange
aa.ngemerkt moet worden als degene, die den vangen tien minuten v66r het tijdstip, waarop de 
verkoop houdt ; komst van een train.is bepaald of aangekondigd." 

dat dus dit middel is ongegrond ; Onze Miruster van Waterstaat is belast met 
0. ten aanzien van het 4•. middel, dat dit de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats

middel steunt op de stelling, dat art, 238 der bi.ad gepla.atst en in afschrift aan den Raad van 
Gemeentewet retributien slechts gelijk stelt State medegedeeld zal worden. 
met plaatselijke belastingen, voor wat de 's-Gravenhage, den 4den Mei 1920. 
toepassing betreft van de artt . 231 en 237 WILHELMINA. 
en dus niet voor wat betreft de toepassing van De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
art. 271 dier wet; ( Uitge,g. 21 Mei 1920.) 

dat echter deze stelling en dus ook dit middel 
is ongegrond ; 

dat immers art. 238 der ~emeentewet uit
drukkelijk verklaart, dat de in dat artikel 
OIII.Schreven heffingen worden gehouden voor 
plaatselijke belastingen en de verder in dat 
artikel voorkomende woorden ,,of daarmede 

4 .i)fei 1920. ·BESLUIT, o. a. tot aanwijzing 
van een te onteigenen gedeelte van een 
perceel in de gemeente Kloosterburen, 
voor het leggen van een zeedijk door het 
wa.terschap ,,Thomas van Seeratt". S. 229. 

wat de toepassing van de artt. 232-237 4 M ei 1920. KONINKLIJK BBSLUIT. 
betreft, gelijk gesteld," alleen mogen worden 
opgevat als een nadere uitlegging van de in 
de voorafgaande woorden uitgedrukte gelijk
stelling der retributien met belasting en niet 
als een uitsluiting der toepasselijkheid van 
andere artikelen der Gemeentewet, betreffende 
belastingen ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

Eene bepaling in een verordening tot 
regeling van de wijze van uitbeteling der 
onderwijzersja.a.rwedden en de inhouding 
der wedde bij verlof tot a.fwezigheid, 
volgens welke aa.n onderwijzeressen, die 
in staat va.o zwangerschap verkee1en, verlof 
wordt verleend, behoort te worden beperkt 
tot gehuwde onderwijzeressen. 
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W1J WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Weststellingwerf tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
13 December 1919, no. 63, 2• afd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
4 December 1919, n°. 10 tot vaststellirig van 
eene verordening tot regeling van de w(jze van 
uitbetaling der jaarwedde van de onderwijzers 
aan de openbare lagore scholen in die gemoente 
en tot regeling van de inhouding van jaarwedde 
bij verlof tot afwezigheid ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1920, n°. n; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 April 1920, n°. 4360, afd . L . 0. A. ; 

0., dat art . 3, al. 1, van bovengemelde ver
ordening luidt als volgt : 

,,Aan onderwijzeressen, die in staat van zwan
gerschap verkeeren, wordt door BurgemeestAr 
en Wethonders verlof tot afwezighe.id uit de 
school verleend, ingaande drie maanden voor 
het tijdst,ip waarop de bevalling kan worden 
verwacht en eindigende twee maanden na de 
bevalling, met dien verstande dat 'het verlof 
niet korter dan vijf maanden zal duren" ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 13 December 
1919, n°. 63, 2• afd. het, raadsbeslnit niet hebben 
goedgekeurd uit overweging dat in antwoord 
op de door hen gemaakte opmerkingen dat 
met ,,onderwijzeressen" waarschijnlijk alleen 
,,gehuwde .onderwijzeressen" waren bedoeld, 
Burgemeester en · Wethouders mededeelen dat 
de raad heeft besloten het woord .,,gehuwde" 
- zooals dit vroeger in de verordening stond
t e la.ten vervallen; dat naar hun oordeel bij de 
hieromtrent bestaande opvattingen, een on

. gehuwde onderwijzeres, die in het in art. 3 
bedoelde geval zou komen te verkeeren, niet 
zou kunnen blijven gehandhaafd, en hare aan
wezigheid in de school met de helangen van 
het onderwijs in strijd zou zijn ; dat met dit 
standpunt niet vereenigbaar is eene bepaling 
als ver vat in art. 3 der verordening en zij mits
dien daaraan hunne goedkeuring niet kunnen 
verleenen; 

dat de raad in beroep aanvoert dat zich wel 
degelijk gevallen kunnen voordoen waarop een 
ongehuwde onderwijzeres, die in staat van zwan
gerschap verkeert, gehandhaafd behoort te 
blijven, b.v. in geval van overlijden van haar 
verloofde, in welk geval verlof tot afwezigheid 
uit de school moet kunnen worden verleend ; 
dat ieder geval op zich zelf moet worden be-

/ 

oordeeld en het niet gewenscht is een vasten 
regel • daaromtrent in de verordening op te 
nemen ; dat voor het verleenen van verlof 
ingeval van zwangerschap alsdan geen reden 
is en een voorstel tot ontslag zou kunnen wor
den ingediend; weshalve de raad meent dat 
Ged. Staten ten onrechte aan de verordening 
hunne goedkeuring hebben onthouden; 

0 ., dat art. 3 der verordening vastgesteld 
door den raad van de gemeente Weststelling
werf bij zijn besluit van 4 December 1919,n°. 10, 
bchoort te worden beperkt tot gehuwde onder
wijzeressen ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening tot regeiing van de wijze van 

uitbetaling der jaarwedde van de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen in de gemeente 
Weststellingwerf en tot regeling van de inhou
ding van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid 
vast te stellen overeenkomstig het besluit van 
den raad dier gemeente van4 December 1919, 
no. 10, behoudens dat art. 3, l• alinea, zal 
luiden: · 

,,Aan gehuwde ondorwijzeressen, die in staat 
van zwangerschap verkeeren, wordt door 
Rurgemeester en Wethouders verlof tot afwe
zigheid uit de school verleend, ingaande drie 
maanden voor het tijdstip waarop de bevaUing 
kan worden verwacht en eindigende twee 
maanden na de bevalling, met dien verstande, 
dat het verlof niet korter dan vijf maanden zal 
duren''; 

Met inachtneming van do voorschriften der 
gewijzigde wet tot regeling van het lager onder
wijs zal de gemeenteraad van Westst elling
werf onder goedkeuring van Ged. Staten van 
Friesland wijziging kunnen brengen in deze 
regaling,' welke in ieder geval met het einde 
van het jaar 1928 zal ophouden van kracht 
te zijn. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

7 Mei 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den l 7den Decem
ber 1919 (Staat,ibl,ad n°. 814), tot uit
voering van de artikelen 329 en 331 der 
Invalichteitswet. S. 230. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen M,nister van 

Arbeid van 4 Mei 1920, n°. 3082, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gelet op de artikelen 329 en 331 van de 
Invaliditeitswet ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 17 December 1919 

(Staatablad n°. 814) en te bepalen als volgt: 
Eenig artikel. 

Artikel 3 van Ons beslui t van 17 December 
1919 (StaatBblad n°. 814) wordt gelezen als volgt: 

,,1. Indien de werkgever den termijn be. 
doeld in artikel 1 laat verstrijken zonder bet 
verschuldigde bedrag te betalen, zendt de Raad 
van Arbeid hem eene waarscbuwing, om alsnog 
bmnen een bij die waarschuwing te bepalen 
termijn bet nagevorderde bedrag te betalen. 

2. De Raad van Arbeid is bevoegd bet door 
den werkgever verschuldigde bedrag van dezen 
bij dwangbevel in te vorderen, wanneer hij 
binnen den ingevolge bet vorige lid bepaalden 
termijn niet betaalt, of de voorwaarden hem 
ingevolge artikel 2 opgelegd niet nakomt". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
StaatBblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 7den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minuter van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 26 Me'i 1920.) 

7 Mei 1920. MissIVE van den Minister van 
Arbeid aan de Gedeputeerde Staten der 
provinciiin betreffende uitvoering van art. 6 
der Warenwet. 

Het komt mij wenschelijk voor, dat in de 
gemeentelijke verordeningen, dieter uitvoering 
van art. 6 der Warenwet moeten worden vast
gesteld, zooveel mogelijk eenvormigbeid heer
scbe. 

Om die uniformiteit te bevorderen, beb ik 
aan mijn Departement een concept-verorde
ning doen opstellen, die aan de versohil
lende gemeenten als voorbeeld zou kunnen 
dienen. 

Zij is opgesteld na. overleg met bet college 
van directeuren van keuringsdiensten, met de 
betrokken inspecteurs van de volksgezondbeid 
en met den Minister van Justitie. 

Zie ik goed, da.n zou zij in de meeste gevallen, 
zonder meer door de gemeentebesturen kunnen 
worden overgenomen. Mocbt wellicbt in som
mige gemeenten met bet oog op pla.atselijke 
toestanden eene enkele aa.nvulling noodig zijn, 
zoo dient wd te worden bedacbt, dat die aan
vullingen · in geen geva.l buiten bet terrein 
mogen gaa.n, da.t a.rt. 6 der wet uitdrukkelijk 
te dezer za.ke aan den gemeentelijken wet
gever beeft aa.ngewezen. In bet bijzonder 
moge ik bier de aa.nda.cbt vestigen op de vol
gende punten : 

10. De gemeentelijke verordening mag onder 
bet begrip ,,waren" geen andere a.rtikelen 
samenva.tten dan die, welke in art. 6 onder lo. 
der wet nader zijn aangeduid, of die, welke 
volgens bedoelde wetsbepaling nader bij a. m. 
v. b. zullen worden aangewezen. Door zelf
standig andere dan de bierbedoelde artikelen 
als ,,waren" te bestempelen, zou de verordening 
de ba.a.r bij de wet gestelde grenzen over
scbrijden. 

20. De gemeentelijke verordening ma.g geen 
punten uitwerken, die volgens een der artt. 
14, 15 en 16 der wet bij a. m. v. b. moeten 
worden geregeld. 

3°. De gemeentelijke verordening ma.g niet 
zelfsta.ndig bepa.lingen geven in zake opsporing 
van overtreding, monsterneming, of inbeslag
neming van wa.ren ; al deze punten zijn reeds 
geregeld bij de artt. 18 t/m 26 der wet. 

40, Evenmin mag de verordening na.dere 
bepalingen beva.tten in zake de aansprakelijk
heid van fabrikanten, kooplieden enz. ; bier
over tocb geeft art. 28 der wet nadere voor
schriften. I 

Ten slotte merk ik op, dat de opsomming 
van ha.ndelingen in art. 1 der bijgaande con 
cept-verordening, welke met ,,verkoopen" wor
den gelijkgesteld, is gegeven aan de hand van 
de jurisprudentie op dit punt. 

Ik za.l bet op prijs stellen, indien Uw college 
wilde bevorderen, dat bedoelde concept-ver
ordening (in de veronderstelling da.t zij J:>ij 
Uw ~ college geen bedenking ontmoet) bijv. 
door pla.atsing in bet prov. blad, ter kennis 
werd gebracbt van de gemeentebesturen en 
dat bij die mededeeling de aandacbt wordt ge
vestigd op de opmerkingen, in dit schrijven 
vervat. 

De concept-verordening luidt als volgt: 
Art. 1. Deze verordening verstaat onder 

,,waren" hetzelfde wat a.rt. 1 van de Warenwet 
(Stbl. 1919, n°. 581) daa.ronder verstaat . 

Met ,,verkoopen" wordt in deze verordening 
gelijkgesteld : 

a. bet ten verkoop in voorraad hebben; 
b. bet afleveren ; 
c. bet uitsta.llen ; 
d. bet vervoeren ; 
e. bet te koop of in ruil aanbieden ; 
f. bet uitdeelen ; 
g. bet aa.nwezig bebben op markten; 
h. bet a.anwezig hebben in winkels, woningen, 

bergplaa.tsen, werkplaatsen, fabrieken, sta.llen, 
voer- of va.artuigen of op erven bij fabrika.nten, 
kooplieden, winkeliers, slijters of venters in 
gebruik. 
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Het aanwezig hehben van waren in wonin
gen of stallen wordt met verkoopen niet gelijk
gesteld voorzoover de onder letter h genoemde 
personen aannemelijk kunnen maken, dat de 
aanwezige waren uitsluitend bestemd zijn voor 
eigen gebruik. 

2. Het is _verboden waren te verkoopen die 
ondeugdelijk van samenstelling zijn of in on
deugdelijken toestand verkeeren. . 

3. Het is verboden waren te verkoopen die 
bij gebruik overeenkomstig de bestemming voor 
het leven of de gezondheid schadelijk zijn of 
kunnen zijn. 

4. Het is verboden waren te verkoopen, die 
niet - voldoen aan de eischen, of ten aanzien 
waarvan niet voldaan is of wordt a.an de 
eischen, gesteld krachtens- de Warenwet (Stbl. 
1919, n°. 581) met uitzondering van art. 16 
dier wet. 

5. Hij die waren verkoopt of die voor het 
bereiden van waren grondstoffen bewerkt of 
verwerkt, is verplicht aan de ambtenaren, 
bedoeld in art . 7, op aanvrage onmiddellijk 
die waren en die grondstoffen, alsmede de 
zelfstandigheden, voorwerpen of gereedschap
pen die bij den verkoop, de bereiding, vervaar
diging, samenstelling, verpakking, bewaring, 
behandeling of het vervoer van waren gebruikt 
worden te vertoonen en desverlangd ter hand 
te stellen. 

6. Overtreding van eenige bepaling van deze 
verordening wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste 6 maanden of geldboe£e van ten 
hoogste f 2000. De waren, met betrekking 
waartoe de overtreding is begaan, kunnen 
worden verbeurd verklaard . 

7. Met het opsporen van overtredingen, bij 
deze verorc).ening strafbaar gesteld, zijn belast 
de ambtenaren bedoeld in art. 18 der Waren wet 
(Stbl. 1919, n°. 581). 

8. Deze verordening kan worden aangehaald 
a.ls : Keuringsverordening voor de gemeente 

9. Deze verordening treedt in werking op 
. . . . . , met ingang van welken dag zal zijn 
ingetrokken de verordening 

(Gem.-Stem.) 

8 Mei 1920. BESDUIT, houdende bekend
making in het Staatsb/.ad van de op 8 Mae.rt 
1920 met Bel,gie gesloten telegraafovereen
komst . S. 231. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de op 8 Ma.art 1920 te 's-Gravenhage 

tusschen Nederland en Bel,gie gesloten tele
graafovereenkomst, strekkende ter vervanging 

van de tusschen die landen bestaande overeen
komsten van 27 October 1893 en 16 Ma.art 
1901; 

0., dat de akten van· bekrachtiging van 
eerstbedoelde overeenkomst op 1 Mei 1920 te 
's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken, van den 4den Mei 
1920, Directie van het Protocol, n°. 11296; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde overeenkomst, waarvan een afdruk 

met vertaling hierbij is gevoegd, te doen bekend 
maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Mknisters, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem aangaat , met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini11ter van Bu-itenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 12 Mei 1920.) 
VERTALING. 

TELEGRAAFOVEREENKOMST tusschen 
Nederland en Be1gie. 

Hare majesteit de Koningin der Nederlanden 
en zijne majesteit de Koning der Belgen, 
wenschende het telegraafverkeer tusschen Ne
derland en Belgio te bevorderen en gebruik 
makende van de bevoegdheid welke Hun is 
toegekend bij artikel 17 der Internationale 
Telegraafovereenkomst, den 22sten Juli 1875 
te St. Petersburg onderteekend, hebben be
sloten eene nieuwe overeenkomst te dezer 
zake aan te gaan en heb ben tot Hoogstderzelver 
gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare majesteit de Koninginder Nederlanden: 
Zijne Exellentie Jhr. Mr. H. A. van Karne

beek, Hoogstderzelver Minister van Buiten
landsche Zaken ; 

Zijne majesteit de Koning der Belgen: 
Zijne Excellentie Prins Albert de Ligne, 

Hoogstdeszelfs Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister te 's-Gravenhage ; 

die, na elkander hunne volmachten, welke 
in behoorlijke orde zijn bevonden, te hebben 
medegedeeld, omtrent het volgende zijn 
overeengekomen : 

Art. 1. Het tarief per woord der gewone 
telegrammen, rechtstreeks tusschen Nederland 
en Belgie gewisseld, wordt vastgesteld op de 
basis van de grondtaksen, vastgesteld bij 
artikel XXIII van het Internationaal Dienst
reglement behoorende bij de Internationale 
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Telegraafovereenkomst van St. Pet_ersburg. 
(Herziening van Lissabon 1908). 

Te beginnen met het een en vijftigste woord, 
wordt het tarief per woord met de helft ver
minderd. 

De perstelegrammen genieten een reductie 
zonder meer van 50% van de vorenbedoelde 
grondtaksen, onverschillig het aantal woorden 
van het telegram. 

2. Elke administratie heft de seinkosten in 
den vorm, welke haar geschikt voorkomt. 

3. De tusschen Nederland en Belgiii ge
wisselde telegrammen, voor welke, ten gevolge 
van storing op de rechtstreeksche lijnen, van 
het net eener vreemde administratie worclt 
gebruik gemaakt, zijn a.an geenerlei tariefs
verhooging onderworpen, en de transit-taks 
blijft ten laste der administratie van verzendmg. 

Op de telegrammen, welke op verzoek van 
den afzender van den rechtstreekschen weg 
worden afgeleid, zijn de tarieven en de bepalin
gen van de Internationale Telegraafovereen
komst en van het daarbij .behoorend Dienst
reglement van toepassing. 

4. Voor de binnenlandsche telegrammen 
van elk der beide landen, voor welke ten gevolge 
eener oogenblikkelijke storing op de eigen 
lijnen, om naar hunne bestemming te worden 
overgebracht, van de telegraaflijnen van het 
andere land moet worden gebruik gemaakt, 
zijn twee centimen per woord ten behoeve 
van dit laatste verschuldigd. 

f. De telegrammen, welke op een nabij 
de grens gelegen kantoor van een der beide 
Staten worden ontvangen, kunnen per bode 
naar het grondgebied van den anderen Staat 
worden overgebracht, binnen een kring, welke 
door de beide administratien in onderling 
overleg zal worden bepaald . 

Art. 6. De bepalingen van de Intemationale 
Telegraafovereenkomst van St. Petersburg, 
zoowel als die van het Internationaal Dienst
regelement, zijn van toepassing op het recht
streeksch verkeer tusschen Neder!and en 
Belgie ten aanzien· van alle onderwerpen, die 
niet zijn geregeld bij de tegenwoordige bepa
lingen, welke de civereenkomsten, oilderteekend 
t e 's-Gravenhage den 27sten October 1893 en 
den 16den Ma.art 1901, intrekken en vervangen. 

een na.der door de telegraafadministratiiin der 
beide landen vast te stellen datum in werking 
treden en zal van kracht blijven tot a.an de 
inwerkingtreding van de herziening van het 
Internationa.al Dienstreglement, vastgesteld te 
Lissabon. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
gevolmachtigden deze overeenkomst hebben 
onderteekend en van den afdruk hunner zegels 
voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te 's-Gravenhage, den 
8sten Maart 1920. 

(Get.) V. KARNEBEEK. 
( ,. ) Prince .ALBERT D~ L IGNE. 

10 Mei 1920. BEqLmT, houdende wijziging 
van de ,,Oorlogsinstructie Stellingcomman
danten' en van de,,Oorlogsinstructieonder
comma.ndanten van stellingen". S. 232. 

WLT WILHELMINA, EN?. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oodog en van Marine a.i. dd. 30 April 1920, 
Geheim, Litt. I 47, en van 6 Mei 1920 Bureau S 
no. 55; 

Gezien het sedert herhaaldelij k gewij zigde 
Koninklijk besluit van 8 September 1909 
(Staatsblad n°. 305), houdende nadere vast
stelling van de Instructie voor Stellingco=an
danten en Commandanten van Afzonderlijke 
Forten voor tijd van oorlog of van oorlogsge-
vaar; 

Gezien het sedert gewijzigde Koninklijk 
besluit van 14 Augustus 1911 (Staatsbl.ad n°. 277) 
houdende vaststelling van de Instructie voor 
de Commandanten van onderdeelen en van 
forten in de linien en stellingen voor tijden van 
oorlog of van oorlogsgevaar ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. 1°. De bijlage 1 van de meergenoem
de Instructie voor Stellingcommandanten enz. , 
zooals die bijlage opnieuw bij Koninklij k 
besluit van 5 November 1913 (Staatsblad 
n°. 406) is vastgesteld en bij de Koninklijke 
besluiten van '/ December 1914 (Staatsblad 
n°. 550), van 22 Juli 1916 (Staatablad no. 330), 
van 2 November 1916 (Staatsblad n°. 489), 
van 27 April 1917 (Staatsblad no. 314) en van 
1 Juni 1917 (Staatsbl.ad n°. 450) is gewijzigd, 
wordt nader gewijzigd als volgt: 7. De telegraafadministratien der beide 

landen zullen te allen tij de de ta.rieven en de 
voorwaarden, va.stgesteld bij de tegenwoordige I. 
overeenkomst in gemeen overleg en behoudens 
goedkeuring van ha.re wederzijdsche Regee
ringen, kunnen wijzigen. 

DE STELLING 
A. TE LAND: 

VAN AMSTERDAM. 

te la.ten vervallen de gemeenten : Bennebroek, 
Bloemendaal, Castricum, Heemstede, Heiloo, 
Hillegom, Limmen en Zandvoort; 8. De tegenwoordige overeenkomst za.l op 
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achter de gemeenten Beverwijk, Velsen en 

Wijk aan Zee en Duin te stellen : (a) ; 
achter de gemeente Haarlem te stellen: (b): 
achter de gemeenteHeemskerkteste1len: (c); 
achter de gemeente Naarden in plaats van : 

(a) te lezen (d) ; 
achter de gemeente Nederhorst den Berg 

in plaats van (b) te lezen: (e); 
achter de gemeente Schoten te stellen : (/) ; 
in de kolom ,,Opmerkingen" de • noten (a) 

en (b) te vernu=eren in (d) en (e) en vier 
nieuwe noten (a), (b), (c) en (/) op te nemen, 
luidende: 

(a) Voor zoover niet behoorende tot het 
gezagsgebied van den Commandant van het 
afzonderlijke fort bij IJmuiden. 

· (b) Alleen het gedealte der gemeente, 
gelegen ten Oosten van het Spaarne. 

(c) Alleen het gedeelte der gemeente gelegen 
ten Oosten van den knnstweg Uitgeest-Assum
burg-Hofland. 

(/) Alleen het gedeelte der gemeente ge
legen ten Oosten van den stoomtramweg 
Santpoort-Schoten-Haarlem. 

B. TE WATER: 

te laten vervallen : 
Het gedeelte van het territoriaal zeegebied 

gelegen tusschen de lijnen, die van de punten, 
onderscheidenlijk waar de grens tusschen de 
gemeenten Oastricum en Egmond-Binnen en 
die tusschen de provincien Noordholl.and en 
Zuidholl.and de kust ontmoet, in recht westelijke 
richting kunnen worden getrokken. 

IV. DE STELLING VAN DE MONDEN 
DER MAAS EN DER SCHELDE. 

a. De Stelling van de Monden der Maas 
en van het Haringvliet. 

te laten vervallen de gemeenten : 's Graven
zande en Rotterdam (onderdeel Hoek van 
Rollend). 

in plaats van : 
Het territoriaal zeegebied gelegen 
tusschen de provincien Zuidholland en 

Zeeland. 
te lezen: 
Het territoriaal zeegebied gelegen tusschen 

de lijn, die in recht westelijke richting kan wor
den getrokken bij M. P. 123½ (chromo-topo
graphische kaart 1 : 25,000), en de - voor 
zooveel in recht westelijke richting te verlengen 
- grens tusschen de provincien Zuidholland en 
Zeeland. 

2°. De bijlage II van meergenoemde In
structie voor Stellingcommandanten enz., zoo
ale deze bjjlO:ge is vastgesteld bij Koninklijk 

besluit van 7 December 1914 (Staatsblad 
n°. 550) en bij de Koninklijke besluiten van 
22 Juli 1916 (Staatsbl.ad n°. 330), 2 November 
1916 (Staatsblad n°. 489) en van 27 April 
1917 (Staatsblad n°. 314) werd gewijzigd, wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

Na het gestelde onder: 
,,V. De vesting Geertruidenberg." 

te doen volgen : 
VI. H et kustfort bij IJ muiden. 

in de provincie Noordholland de gemeenten: 
Wijk aan Zee en Duin, Velsen en Beverwijk, 

met uitzondering van die gedeelten, welke 
gelegen zijn beoosten den kustweg Uitgeest-
Hofland-Beverwijk (Hoflanderweg)-Velsen
Hofgeest--Santpoort--Schoten. 

Het territoriaal zeegebied, gelegeI\ tusschen 
de lijnen, die van de punten, waar de Noord
en de Zuidgrens van het gezagsgebied de Noord
zeeknst ontmoeten, in recbt Westelijke richting 
getrokken kunnen worden. 

VII. Het fort aan den Hoek van Holl.and. · 
In de provincie Zuidholland : · 
's Gravenzande en Rotterdam (onderdeel 

Hoek van Holland). 
Het territoriaal zeegebied, begrepen t usschen 

de lijnen, die in recht Westelijke richting 
getrokken kunnen worden van het snijpunt 
Noordgrens der Gemeente 's Gravenzande met 
de kust en van M. P. 123½. 

3°. In de bijlage III van meergenoemde 
Instructie voor Stellingcommandanten enz. , 
zooals deze bijlage opnieuw is vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 5 ~ovember 1913 
(Staatsbl.ad n°. 406) en zooals deze sedert is 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 22 Juli 
1916 (Staatsbl.ad n°. 330) moet onder: 

,,I. DE STELLING VAN AMSTERDAM." 

vervailen: 
,,Het kustfort bij IJmuiden." 
en onder 

,,IV. DE STELLING VAN DE MONDEN 
DER MAAS EN DER SCHELDE." 

vervallen: 
,,Het fort aan den Hoek van Holland." 
2. In de meergenoemde Instructie voor de 

Commandanten van onderdeelen enz., zooa.ls 
deze Instructie werd vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 14 Augustus 1911 (Staats. 
bi.ad no. 277) en bij de K oninklijke besluiten 
van 8 November 1916 (Staatsb1.aa n°. 463) en 
van 22 Juli 1916 (Staatsbl.ad n°. 331) werd ge
wijzigd, moeten in de tweede alinea van 
Artikel 1 vervallen de woorden: 

, noch .voor de commandanten van de sectoren. 
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8. Dit Besluit treedt ir werking 1 Juni 1920. 
Onze Ministers van, Oorlog en van Marine 

zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan OnzeMinisters 
van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Waterstaat en van Landbouw, Nijverbeid en 
H andel, en dat in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Amsterdam, den !Oden Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

( Uitgeg. 26 Mei 1920.) 

10 Mei 1920. BESLUIT, boudende bepaling van 
bet gedeelte waarvoor kolenslik, ter b.e
rekening van bet recbt op de mijnen, wordt 
geacbt uit steenkool te bestaan. S. 233. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Financien, van 16 April 1920, n°. 114, Accijnzen; 
Gezien artikel 13 der wet van 26 Maart 

1920 (Staatsblad n°. 157); 
Den Raad van State geboord (advies van 

27 April 1920, n°. 24); 
Gelet op bet nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Mei 1920, n°. 188, 
Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ter berekening van bet recbt op de mijnen, 

wordt kolenslik geacht voor zestig ten bonderd 
van zijn gewicbt uit steenkool te bestaan. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoer ng van bet tegenwoordig besluit, 
betwelk in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afscbrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Amsterdam, den !Oden Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De M inister t1an F inancien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 26 Mei 1920.) 

10 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op bet beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Nie:uwe Peke/a t egen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 10 October 1918, no. 129 
38 afd., tot onthouding der goedkeuring 
a.an de door den Raad der gemeente 
Nieuwe Peke'/a op 25 Juni 1918 vastge
stelde,. op 16 September 1918 gewijzigde, 
verordening tot regeling der jaarw.edden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openba.ar lager onderwijs aldaar. S. 234.. 

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

den Raad der gemeente Nieuwe Pekela tegen 
bet besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 10 October 1918, n°. 129, 3• afd., 
tot ontbouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Nie:uwe Pekela op 
-25 Juni 1918 vastgestelde, op 16 September 
1918 gewijzigde, verordening tot regeling der 
jaarwedden van bet onderwij zend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 29 
October 1919, no. 327 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
5 Mei 1920, n°. 4604, afdeeling Lager onder
wijs Algemeen; 

. Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Nieuwe Pekela bij zijn besluit van 25 Juni 1918, 
gewijzigd bij dat van 16 September 1918, 
eene verordening tot regeling van de jaar
wedden der onderwijzers in die gemeente heeft 
vastgesteld ; 

dat in :lie verordening o. a. de volgende 
bepalingen ~ijn opgenomen : 

Art. 1. De jaarwedden van het onderwijzend 
personeel der openbare lagere scholen bedragen, 
met inbegrip van de bijdragen, ingevolge de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147): 

11 • A. voor de hoofden der scbolen in de 
wijken A, C, F, en I: 

a. met minder dan 2 dienstjaren f 1200 
b. 2 en meer. doch minder dan 4 1300 
C. ,, 4 n 6 1400 
d. ,, 6,, 8 1500 
e. ,, 8 ,, 10 1600 
f. ,, 10 ,, 12 1700 

(J. ,, 12 ,, 14 1800 
h. 14 ,, dienstjaren 1900 
B. Voor bet hoofd der school voor meer 

uitgebreid lager onderwijs : 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1600 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1700 
c. 4 ,, 6 1800 
d. 6,, 8 1900 
e. 8 ,, 10 2000 
/1 10 " 12 2100 
g. ,, 12 ,, ,, 14 2200 
h. ,, 14 ,, ,, dienstjaren 2300 
2°. voor elk der onderwijzers, die bet hoofd 

der school bijstaa.n : 
r,., met minder dan 2 dienstjaren 
b. 2 en meer, doch m':nder dan 4 
c. 
d. ,, 

4" 
6" 

" 
6 
8 

800 
800 

1000 
HOO 
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e. met 8 en meer, doch minder dan 10 1200 
f. ,, 10 ,, 12 1300 
g. 12 ,. 14 1400 
h. ,. 14 ,, ,, dienstjaren 1500 
Voor elk der onderwijzers der school voor 

meer uitgebreid lager onderwijs zijn genoemde 
bedragen f 200 hooger ; geeft hij onderwijs 
in de Fransche taal, dan·zijn deze f 250 hooger, 
in de Fransche en Engelsche of Fransche en 
Duitsche taal f 300 hooger. 

Art. 14. Deze verordening treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1918; 

dat bij besluit van 10 October 1918, no. 129, 
3e afdeeling, Gedeputeerde Staten va.n Gro
ningen aan die verorden ng hunne goedkeuring 
hebben onthouden, op grond, dat zij de beloo
ning voor het hoofdschap te laag gesteld 
achten; 

dat tegen het besluit de Raad der gemeente 
Nieuwe Peke/,a, bij Ons in beroepis gekomen,met 
verwek, dat alsnog goedkeuring worde verleend 
a.an de door hem vastgestelde verordening ; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Nieuwe PekPla de jaar
wedden van de hoofden van scholen heeft 
bepaald, onvoldoende zijn te achten ; 

Gezien de wet tot regaling van het lager on
derwijs; 

Hebben goedgevonden -en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1 onder 1°, A en B 

zal luiden: 
,,Art. 1. De jaarwedden van het onder

wij zend persioneel der openbare lagere scholen 
bedragen, met inbegrip van de bijdragen. inge
volge de wet van 23 Februari 1918 (Staatablad 
n°. 147) : 

1°. A. voor de hoofden der scholen in de 
wijken A, C, F en I : 

a. met minder dan 2 dienstjaren f 1300 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1400 
o. 4 " 6 1500 
d. 6" 8 1600 
e. 8 ·,, 10 1700 
f. ,, 10,, 12 1800 
g. 

" 
12,. 

" 
14 1900 

h. ,, 14,, ,, dienstjaren 2000 
B. voor het hoofd der school voor meer 

uitgebreid lager onderwijs: 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1700 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1800 
c. ,, 4 ,, 6 1900 
d. 6,, 8 2000 
e. 8,, 10 2100 
I. ,, 10,, 12 2200 
g. ,, 12 ,. 14 2300 
h. ,, 14,, ,, dienstjaren. 2400" 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
25 Juni 1918, gewijzigd bij dat van 16 Sep
tember 1918. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het StaatBblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschlllen van Bestuur. 

Amsterdam, den lOden Mei 1920. 

No. 4604. 

WILHELMINA. 

De Mini.~ter van Onderwija, 
Kunaten en Weter1.<ckappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 7 Juni 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad van 
Nieuwe Pekela in zake 

onderwijzersjaarwedden
regeling. 

's-Gravenhage, 5 Mei 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschlkking van 15 November 
1919, n°. 6, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratirn en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschlllen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 327, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffen
de het beroep, waarvan, krachtens mal'htiging 
van Uwe Majesteit, van 18 Ma.art 1919, n°. 87, 
de overweging door mij bij die Afdeelmg is 
aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
' WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschlkkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Nieuwe Pekela tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 10 October 1918, n°. 129, 3de 
afd., tot onthouding der goedkeuring a.an de 
door den llii,ad der gemeente Nieuwe Pe1'•la 
op ·2,; Juni 1918 vastgestelde, op 16 September 
1918 gewijzigde, ~erordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 



1920 10 ME I. 416 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n . 273 ; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Ja.nua.ri 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de sala
rissen der onderwijzers op rueuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 

.in aanmerking komt en derhalve tegen de 
besluiten van Gedeputeerde Staten die goed
keuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

da.t immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de va.ststelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling welke na. 1 Ja.nuari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is va.stgesteld - te dezen a.anzien ont-
breekt; . 

Overwegende w:ijders da.t art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de ja.arwedden waarop de onderwijzers 
aan openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraa.k hebben, lager zijn dan het 
geza.menlijk bedrag der inkomsten per jaa.r ; 

a. kra,chtens de wetten van 6 Juru 1913 
(Staatsbl.ad no. 239) en 23 Februari 1918 (Staats 
blad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde. 
verorderung ( d. i. de plaa.tselijke verorderung} 
mits de vaststelling van die verorderung door 
den gemeenteraa.d v66r 1 Ja.nua.ri 1919 heeft 
plaats geha.d, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de ja.arwedde. telken 
jare op evengenoemd geza.menlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

da.t derha.lve door de. wet de aalarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Ja.nua.ri 1919 
va.stgesteld a.ls een va.ststaa.nde norm worden 
aa.nva.a.rd; 

da.t daa.rmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een xelfstandig oordeel over de eischen we.are.an 
een salarisregeling redelijkerwijze .moet vol
doen zich met verdraa.gt; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontva.nkeli~k te vor

klaren in zijn beroep. • 

Onze Miruster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waa.rva.n afschrift za.l worden 
gezonden aa.n den Ra.ad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappe11, 

Met <lit ontwerp-besluit ka.n ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, a.a.ng~voerd in mijn rapport 
van 4 Februa.ri 1920, n°. 10322, a.fdeelmg 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Ma.jesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staatsbl.ad n°. 58), ben ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Uwe Ma.jesteit, om 
in geval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten 
betreffende de goedkeuring van eene, eveneens 
in 1918 vastgestelde, verordening tot regeling 
van de jaa.rwedden der onderwijzers, verbonden 
a.an openbare lagere scholen, ook na 1 J a.nua.ri 
1919 eene beslissing te nemen, wa.atbij de ver
eischte regeling wordt vastgesteld, tenzij het 
beroep· ongegrond is, of de appellant in zijn 
beroep niet-ontvankelijk is, als volkomen 
rechtsgeldig moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze a.lgemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een a.dvies in za.ke het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, wa.arop <lit oordeel steunt, 
zijn vermeld in het ontwerp-besluit, dat llwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekra.chtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W e:tenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

10 Mei 1920. ·BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door M. Ver
straeten, hoofd der openba.re burgerschool 
te Weert, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Limburg, van 15 No
vember 1918, 40 afd., La. 8247/5 S, tot 
goedkeuring van de door den Ra.ad der 
gemeente Weert op 2 November 1918 
va.stgestelde verordening tot regeling der 
ja.arwedden van het onderwijzend perso
neel bij het openbaar lager onderwijs 
a.ldaa.r. S. 235. 

Dit besluit is van dezelfde strekki111J ala dat 
van 3 April 1920, S. 165. 
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10 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad· der 
gemeente Hoogezand tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
10 October 1918, n°. 132, · 3e afd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Hoogezand op 
10 Juni 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onderwij 
zend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 236. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Hoogezand tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen, van 10 October 1918, n°. 132, 3de afd. , 
tot onthouding der goedkeuring a.an de door 
den Raad der gemeente Hoogezand op 10 Juni 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 330 ; 

Op de vo,ordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
{l Mei 1920, n°. 4008, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Hoogezand bij zijr;_.besluit van 10 Juni 1918 eene 
verorderung, regelende de salarieering van het 
onderwijzend personeel in die gemeente heeft 
vastges teld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden der onderwij
zers, verbonden aan de openbare lagere scholen 
in de gemeente Hoogezand en die aan de school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs , bedragen, 
met inbegrip der verhoogingen, bedoeld bij de 
wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147): 

1 °. voor de hoof den der open bare lagere 
scholen, eene aanvangswedde van f 1400, 
opklimmen,de na 18 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1900 ; 

20, voor elk der onderwijzers, die ·het hoofd 
der openbare lagere school bijstaan, eene 
a.anvangswedde van f 900, opklimmende na 
18 dienstjaren tot een maximum van f 1400 ; 

3°. voor het hoofd der school voor uitgebreid 
lager onderwijs eene aanv~ngswedde van f 1800, 
op].limmende n~ 18.dienstjaren toteenmaximum 
van f 2300; 

4°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der_ school voor meer uitgebreid lager onderwijs 

1!!20. 

bijstaan, eene aanvangswedde van f llOO, 
opklimmende na 18 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1600, bovendien voor iedere ver
plichte taalakte of wel voor de verplichte akte 
wiskunde lager onderwijs f 100 meer; 

5°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofdonder
wijzer bezitten, f 100 meer en wanneer zij den 
leeftijd van 23 jaren volbracht hebben, en 
volgens artikel 24 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs aanwezig moeten zijn in 
scholen met meer dan vier onderwijzers, f 200 
meer, dan o nder 2°. en 4°. is bepaald; 

in artikel 3, dat de aanspraak op verhooging 
der jaarwedde ontstaat: a. wegens diensttijd 
met den eersten dag der maand, volgende op 
die waarin een dienst van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16 en 18 dienstjaren is bereikt; b. wegens 
het bezit der akte voor hoofdonderwijzer, 
voor onderwijzers die bij hunne benoeming 
niet in het bezit zijn van genoemde akte, met 
den eersten dag der maand, volgende op die, 
waarin bedoelde onderwijzers die akte ver-
krijgen; . 

· in artikel 5, dat de onderwijzers, op wie 
mihtaire dienstplicht rust, verlof genieten, 
zoolang zij <zich verplicht in werkelijken dienst 
bevinden; dat zij, voor zoover zij zich in 
werkelijken dienst bevinden ten gevolge van 
eene oproeping wegens buit-engewone omstan
digheden, gedurende hun verlof, de eerste zes 
weken de voile jaarwedde genieten en na de 
eerste zes _wekP.n kostwinners 9/10 van hunne 
jaarwedde en niet-kostwinners 3/10 van hunne 
jaarwedde, terwijl dit deel der jaarwedde, 
zoowel voor kostwinners als voor niet-kost
winners, wordt verminderd met de helft hunner 
militaire jaarwedde, indien zij den offi.ciers• 
rang of den onderoffi.ciersrang bekleeden ; 

in artikel 12, dat de beloorung voor het 
geven van· herhalingsonderwijs bedraagt een 
gulden per lesuur ; 

in artikel 14 : Deze verordening· wordt geacht 
in werking te zijn getreden op 1 Januari 
1918; 

dat bij besluit van 10 October 1918, n°. 132, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van 
Groningen a.an die verordening hunne goedkeu
ring hebben onthouden op grond, dat zij de 
belooning voor het b,izit der hoofdakte, de 
uitkeering, bedoeld in artikel 5, de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs, 
beneveps het eindsalaris van de hoof den' en de 
onderwijzers, onvoldoende achten geregeld; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Hoogezand bij Ons in beroep is gekomen, met 

27 
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verzoek, dat de jaarwedden worden vastgesteld 
a le in zijn besluit van 10 Juni 1918 is ge
schied; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente HoogezaruJ, het ein1salaris 
va.n de hoofden en de onderwijzers, de belooning 
voor het bezit der hoofdakte en de belooning 
voor het geven va.n herha.lingsonderwijs heeft 
bepaa.ld, onvoldoende zijn te achten; 

Gezien de wet tot regeling ·van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1°. tot en 

met 5°., artikel 3, onder a, en a.rtikel 12 zullen 
luiden : 

Art. I. De jaarwedden der onderwijzers, 
verbonden aan de openbare lagere scholen in 
deze gemeente, en die aan de school voor meer 
uitgebreid lager onderwijs, bedragen, met 
inbegrip der verhoogingen, bedoeld bij de wet 
van 23 Februari 1918 (Stnatsblad n°. 147); 

1°. Voor de hoofden der openbare lagere 
scholen: 

met minder dan 2 dienstjaren f 1400 
2 of meer, doch minder dan 4 1500 
4 en 6 1550 
6 ,, ,8 1600 
8 ,, 10 1650 

,, 10 ,, 12 1700 
,, 12 ,, 14 1750 
,, 14 ,, 16 1800 
,, 16 ,, 18 1850 
,, 18 ,, 20 1900 
,, 20 ,, 2000 

2°. Voor elk der onderwij1.ers, die het hoofd 
der openbare lagere school bijstaan : 

met minder dan 2 dienstjaren f 900 
2 en meer, doch minder dan 4 1000 
4,, 6 1050 
6 8 1100 
8 10 1150 

10 12 1200 
12 14 1250 
14 ,, 16 1300 
16 ,, 18 1350 

,, 18 20 1400 
20 en meer dienstjaren 15()0 

3°. Voor het hoofd der school voor meer 
uitgebreid lager onderwijs: 

met minder dan 2 dienstjaren 
2 en meer, doch minder dan 

f 1800 
4 1900 
6 1950 
8 2000 

4" 
:6 " 
8" 

10,, 
,, 12 ,, 

,, 10 2050 
12 2100 

,, 14 2150 

met 14 en meer, doch minder dan 16 f 2200 
,, 16 ,, 18 2250 
,, 18 ,, ,, 20 2300 

20 en meer 2400 
4°. Voor elk der onderwijzers die het hoofd 

der school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
bijstaan: 

met minder dan 2 dienstjaren f 1100 

" 
" 
" 
" 

2 en meer, doch minder dan 4 1200 

4" 
6" 
8" 

10,, 
12,, 
14,, 

" 16 ,, 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

1250 
1300 
1350 
1400 
1450 
1500 
1550 

18 ,, ,, · 20 1600 
20 en meer 1700 

bovendien voor iedere verplichte taalakte 
of wel voor de verplichte akte wiskunde lager 
onderwijs f 100 meer. 

5°. Voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer en wanneer 

-zij den leeftijd van 23 jaren volbracht hebben 
en volgens art1kel 24 der wet tot regeling va.n 
het lager onderwijs aanwezig moeten zijn in 
scholen met meer dan vier ondP.rwijzers, f 250 
meer, dan onder 2°. en 4°. is bepaald." 

Art. 3. De aanspraak op verhooging der 
jaarwedde ontstaat : 

a. wegens diensttijd met den eersten dag 
der maand, volgende op die, waarin een dienst 
va.n 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienst.jaren 
is bereikt ;" 

,,Art. 12. De bP.looning voor het geven van 
herhalingsonderwijs bedraagt f 1 per lesuur, 
indien de onderwijzer niet, en f 1,20, indien hij 
we! in het bezit rler hoofdakte is ;" 

en voor het, overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit va.n 
10 Juni 1918. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomoemden Minister in het Staatsb!ad za.1 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Amsterdam, den !Odon Mei 1920. 

WILHELMINA 

De Minister ,,an Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J TH. DE VrSRBR. 

(Uitge,g. 9 Juni 1920.) 
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LAGER ONDERWIJS. 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 
Beroep van den !Raad van 
Hoogezand, onderwijzers

sa!arisregelmg. 

6 Mei 
1920. 

Aan · de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 3, werd van wege Uwe Ma.jestet om 
consideratii'n en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 330, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
te nemen besluit, betreftende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 18 Maart 1919, n°. 87, de over
weging door mij bij die Afdeeling 1s aanhangig 
gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, Ef-z. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Hoogezand tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 10 October 1918, n°. 132, 3de afd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Hoogezand op 10 Juni 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 330; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

-Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het lager Onderwij s die de salarissen 
der onderwijzers op nieuwen grondslag regelt, 

Overwegende wijders dat art. XI -derwijzigings
wet voorschrijft dat, indien in eene gemeente 
de jaarwedden ·waarop de onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen krachtens deze wet 
aanspraak hebben, lager 7.ijn dan het gezamen
lijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staat8blad n°. 239) e.n 23 Februari 1918 (Staats
blad n°. 147j; 

b. , krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i ; de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats ,gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; · 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, het~ van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten op Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
salarisregelingen van onderwijzers niet meer vereenigen. 
in aanmerking komt en derhalve tegen .de Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
besluiten van Gedeputeerde Staten die goed- van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
keuring betreffende geen beroep op Ons in Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
toegelaten; Uwer Majesteits besluit -van 6 Februari 1920 

dat immers de voorschriften betreffende de (Staatsblad· n°. 58), hen ik van oordeel, dat 
goedkeuring van· ·Gedeputeerde Staten en het de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling geval van hooger beroep tegen een in 1918 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van eene genomen •besluit van Gedeputeerde Staten, 
regeling, welke na· 1 Januari 1919 geheelis betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling - · in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
zooals o.a. in art. XIII en XIY der ,wijzigingswet I van eene verordening, ·regelende de jaarwedden 
is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt ; van de onderwijzers, verbonden aan openbare 

27* 
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a.gere scbolen, ook na. 1 Ja.nua.ri 1919 eene 
beslissing te nemen, wa.a.rbij de vereischte 
regeling wordt va.stgesteld, tenzij bet beroep 
Ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet-ontva.nkelijk is, a.ls volkomen recbtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen 
en tbans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
hen ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeEng 
beboort te worden vastgesteld. 

De gronden, wa.a.rop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in bet ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekra.chtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

10 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door F. P. Jansen 
en 22 a.nderen, te zamen vormende bet 
onderwijzend personeel a.an de openbare 
lagere scholen in de gemeente Bergen 
(Limburg), tegen het be; luit van Gedepu
teerde Staten van Limburg, van 8 Novem
ber 1918, 4• afd., La,_ 8044/6 B, tot goed
keuring van de door den Raad der gemeente 
Bergen (Limburg) op 31 Augustus 1918 
va.stgestelde verordening tot regeling der 
ja.arwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openba.ar lager onderwijs a.ldaar. 
s. 2,,7. 

Dit besluit is van dezelfde strekking al.a dat 
va.;,_ 3 April 1920, S. 165. 

10 Mei 1920. BESLUIT, boudende beschikking 
op de beroepen, ingcsteld, 1 °. door den 
Ra.ad der gemeente Vlis.,ingen en 2°. door 
J . D. C. DE VRIE'l en 16 a.nderen, leden 
van het onderwijzend personeel a.an de 
openbare lagere scholen aldaar, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland, van 17 Januari 1919, n°. 163, 
l• afd., tot onthouding der goedkeuring 
a.an de door den Raad der gemeente 
Vlissingen op 27 December 1918 vastge
stelde verordei;iing tot regeling der ja.ar
wedden van het onderwijzend personeel 
bij het openba.a.r lager onderwijs a.ldaa.r. 
s. 238. 

Dit besluit is van iJezeljde strekki'Tl{I als dat 
van 3 April 1920, S. 165. 

10 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Ra.ad 
der gemeente Finsterwolde tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 5 September 1918 n°. 146, 3• a.fd., 
tot ontbouding der goedkeuring a.an de 
door den Ra.ad der gemeente Finsterwolde 
op 21 Septem her 1917 va.stgestelde, op 
10 October 1917 gewijzigde, verordening 
tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openba.ar 
lager onderwijs aldaar. S. 239. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Finsterwolde tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 5 September 1918, n°. 146, 3de a.fd., tot 
onthouding der goedkeuring a.an de door den 
Raad der gemeente Finsterwolde op 21 September 
1917 vastgestelde, op 10 October 1917 gewijzig 
de, verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 332; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Mei 1920, n°. 4603, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

0., dat de Ra.ad der gemeente Finsterwo"lde 
bij zijn besluit van 21 September 1917, n°. 2, 
eene verordening, regelende de jaarwedden der 
onderwijzers a.an de openba.re la.gere scholen 
in die gemeente heeft vastgesteld, en die vor
ordening bij besluit van 10 October 1917, 
no. lf, heeft gewijzigd; 

da.t in die verordening o.a.. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, da.t de ja.a.rwedden van de 
hoofden der scholen bedragen: 

a_ voor het boofd der school te Finsterwo"lde, 
bevoegd tot het geven van onderwijs, beba.lve 
in de va.kken a---i, tevens vermeld onder. de 
letters l, m, en p van a.rtikel 2 der wet, met 
verplicbting, die bedoeld onder Z en m, voor 
zooveel noodig, te onderwijzen buiten de 
uren, bestemd voor het gewoon lager onderwijs, 
eene a.anva.ngswedde van f 1550, opklim.mende 
na. 18 dienstjaren tot een maximum van f 210,0; 
dat onder het sa.laris van het hoofd der Uitge
breid Lager Onderwijsschool te Finsterwolde 
is begrepen f 150 voor Fra.nsch, f 150 voor 
Duitsch el} f 100 voor. wiskunde; 

b. voor .de hoofden der scholen te Ekamp 
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en Ganze,d,ijk, eene aanvangswedde van f 1150, 
opklimmende na 18 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1700; 

in artikel 2, dat de jaarwedden van de 
onderwijzers en onderwijzeressen bedragen: 

a. voor hen, die den rang van hoofdonder
wijzer bezitten, eene aanvangswedde van 
f 950, opklimmende na 18 dienstjaren tot een 
maximum van f 1500; 

b. voor alle overige onderwijzers en onder
wijzeressen, deze laatsten met verplichting 
om onderwijs in de nuttige handwerken te 
verstrekken, eene aanvangswedde van f 750, 
opklimmende na 18 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1300 ; 

in artikel 9, dat voor het geven van herha
lingsonderwijs aan de daarvoor door het ·ge
meentebestuur aangewezen onderwijzers, eene 
afzonderlijke belooning van f 1 per lesuur 
wordt uithetaald en aan het door bet gemeen
tebestuur aangewezen hoofd van bet herha.
lingsonderwijs, eene afzonderlijke belooning 
van f 20 per wintercursus, de verschillende 
cursussen samen als Mn gerekend ; 

in artikel 13, dat de betaling der jaarwedden 
geschiedt per kwartaal ; dat de jaarwedde bij 
ontslag wordt betaald tot den dag, waarop bet 
ontslag inga(l,t; dat bij overlijden de jaarwedde 
wordt betaald tot den eersten van bet kwartaal, 
volgende op dat, wa.arin bet overlijden heeft 
plaats. gebad ; 

da.t bij besluit van 10 October 1917, n°. 1/, 
door den Raad van Finsterwolde in deze ver
ordening de volgende wijzigingen zijn aange
bra.cbt: 

a. de tractementen voor de boofden der 
scbolen omscbreven in artikel 1 der voor
melde regeling alsnog vast te stellen a.ls 
volgt: 

,,Voor het boofd der school te Finsterwolde, 
Uitgebreid Lager Onderwijsscbool, een aan
vangstractement van f 1400 met 10 tweejaar
lijkscbe verboogingen van f 50, dus tot een 
maximum van f 1900 ; 

voor de boofden der scbolen te Ganzedijk en 
Ekamp een aanvangstractement van f 1100 
met 10 tweejaarlijkscbe verhoogingen van f 50 
tot een maximum van f 1600; 

b. de tractementen voor de onderwijzers 
zonder hoofdakte zoodanig vast te stellen, dat 
bet aanvangstractement zal bedragen f 750, 
met 10 tweejaarlijkscbe verboogingen van 
f 50, alzoo tot een maximum van f 1250." 

Art. 15. Deze verordening wordt geacbt in 
werking te treden op 1 Ja.nuari 1918; 

da.t bij besluit van 5 September 1918, n°. 146, 

3de a.fdeeling, Gedeputeerde Staten van 
Groningen a.an die gewijzigde verordening bunne 
goedkeuring hebben onthouden op grond, dat 
zij onvoldoende achten de bedragen der jaar
wedden van het onderwijzend personeel, de 
belooning voor het bezit der boofdakte en die 
voor bet geven van herhalingsonderwijs, terwijl 
zij tevens wenschen te zien opgenomen eene 
regeling, betreffende de uitkeering van jaarwed
de aan onderwijzers, die zich bij bet reserveka.der 
hebben verbonden, gedurende den tijd van hun 
militairen dienst en eene regeling betreffende 
de uitkeering van jaarwedde aan gehuwde 
onderwijzeressen gedurende een wegens zwan
gerscbap verleend verlof en zij ook de regeling, 
vervat in artikel 13 onvoldoende achten; . 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Finsterwolde bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek, dat de jaarweddenregeling voor de 
onderwijzers overeenkomstig het gewijzigde 
Raadsbesluit worde vastgesteld; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Finaterwolde de jaarwedden 
van de hoofden en de onderwijzers, de belooning 
voor bet bezit der hoofdakte en de belooning 
voor het geven van herbalingsonderwijs heeft 
bepaald, onvoldoende zijn te acbten; en dat 
bij overlijden de jaarwedde behoort te worden 
uitgekeerd tot zes weken na den <lag van 
overlij den ; 

Gezien de wet tot regeling van bet lager 
onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, artikel 2, artikel 9 

en artikel 13, tweede lid, zullen luiden : 
,,Art. l. De ja.arwedden van de hoofden 

der scholen bedragen : 
a. Voor het hoofd der school te Finster

wolde, bevoegd tot bet geven van onderwijs, 
behalve in de vakken a--j, tevens vermeld 
onder de letters l, m en p van artikel 2 der wet, 
met verplichting, die bedoeld onder l en m, 
voor zooveel noodig, te onderwijzen buiten 
de uren, bestemd voor bet gewoon lager 
onderwijs. 

Onder het sala.ris van bet boofd der U.L.O.
scbool te Finsterwolde is begrepen £ 150 voor 
Fra.nsch, f 150 voor Duitscb en f 100 voor 
wiskunde: 

met minder dan 3 dienstjaren f 1650 
2 en meer, <loch minder dan 4 1750 

4" 6 1850 

6 " 8 1900 

8 " 10 1950 
10 12 2000 

" 
12,, 14 2050 
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met 14 en meer, doch minder da.n 16 f 2100 
16 18 2150 

,, 18 ,, ,, 20 2200 
,, 20 ,, dienstja.ren 2250 

b. Voor de hoofden der scholen te Ekamp en 
te Ganzedijk: 

met minder dan 2 dienstja.ren 
2 en meer, doch minder dan 

4" 
6 " 
8 " 

10 
12 
14 

,, 16 ,, 
,, 18 ,, 

f 1250 
4 1350 
6 1450 
8 1500 

10 1550 
12 1600 
14 1650 
16 1700 
18 1750 
20 1800 

,, 20 ,, ,, dienstja.ren 1850 
,,Art. 2. De jaa.rwedden van de onderwijzers 

en onderwijzeressen bedragen: 
a. Voor hen, die den rang van hoofdonder

wijzer bezitten : 
met minder dan 2 dienstjaren f 950 

2 en meer, doch minder dan 4 1050 

4" 
-6 " 
8 " 

10 ,, 
12 
14 
16 
18 

; 

6 
8 

10 
12 
14 
16 

1155 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 

18 1450 
20 1500 

20 ,, dienstja.ren 1550 
b. Voor alle overige onderwijzers en onder

wijzeressen, deze la.a.tsten met verplichting om 
onderwijs in de nuttige ha.ndwerken te ver
strekken: 

met minder dan 2 dienstjaren f 750 
850 
950 

1000 
1050 
1100 
115°0 
1200 
1250 
1300 

" 

2 en meer, doch minder dan 4 

4" 
6 
8 

10 ,, 
12 
14 
16 
18,, 

" 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

,, 20 ,, dienstja.ren 1350 
,,Art. 9. Voor het geven va.n herhalings

onderwijs wordt a.a.n de da.a.rvoor door het 
gemeentebestuur a.a.ngewezen onderwijzers eene 
a.fzonderlijke belooning va.n f 1 per lesuur uit
beta.ald, indien zij niet, en f 1,20 per lesuur, 
indien zij wel in het bezit der hoofdakte zijn, 
en aan het door het gemeentebestuur aangewe
zen hoofd van het herha.lingsonderwijs eene 
a.fzonderlijke belooning van f 20 per winter-

cursus, de verschillende cursussen samen als 
een gerekend." 

,,Art. 13, tweede lid : Bij overlijden wordt 
de jaa.rwedde beta.aid tot zes weken na. den 
dag van overlijden."; 

en voor het overige de- verordening va.st te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
21 September 1917, n°. 2, gewijzigd bij Raads
besluit van 10 October 1917, n°. 1/. 

Onze Minister van onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voomoemden Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Amsterdam, den l0den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderw-ijs, Ku11.8ten 
en Wetensrha.ppen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 10 Juni 1920.) 

N°. 4603. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 6 Mei 
Beroep van den Ra.ad van 1920. 
Finsterwolde, onderwij 
zersjaarweddenregeling. 

Aan de Koningin . 

Bij Ka.binetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 1, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van Sta.te, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n' . 332, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Ma.jesteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 19 Ma.art 1919, n°. 74, de over
weging door mij bij die 'Afdeeling is aanhangig 
gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
Wu WILHELMINA, uz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Fi11.8terwol,de tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 5 September 1918, n r. 146, 3de afd., tot 
onthouding der goedkeuring a.an de door den 
Raad der gemeente Ti'insterwolde op 21 Septem
ber 1917 vastgestelde, op 10 October 1917 
gewijzigde, verordening tot regeling der · jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar ; 
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Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Oeschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, nry. 332; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
-Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
,regeling van het Lager Onderwijs die de sala
rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 

· .regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet 
meer in a.anmerking komt en derhalve tegen 
de bcsluiten van Gtldeptueerde Staten die 
goedkeuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

da.t immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de va.ststelling 
der sa.la.rissen betreffen, deel uitmaken van eene 
regeling, welke na. 1 Ja.nuari 1919 geheel is 
verva.llen, terwij l eene overga.ngsbepa.ling- zoo
a.ls o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is va.stgesteld - te dezen aanzien ont
breekt; 

Overwegende wijders dat a.rt . XI der wijzi
gingswet voorschrijft da.t, indien in eene ge
meente de jaa.rwedden wa.arop de onderwijzers 
a.an de openba.re la.gere scholen krachtens 
deze wet a.anspra.a.k hebben, lager zijn da.n het 
geza.menlijk bedra.g der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staat8blad n°. 239) en 23 Februari 1918 
(StaatBblad no. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d . i . de plaatselijke verordening) 
mits de va.ststelling van die verordening 
door den gemeenteraa.d v66r 1 Januari 1919 
heeft plaa.ts gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd geza.menlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm worden 
a.a.nvaard; 

da.t daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene salarisregeling redFlijkerwijze moet vol
doen, zich niet verch-aagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs: 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrifi za.l worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onderwij8, 
KunBten en WetenBchappen, 

Met dit ontwerp-besluit ka.n ik mij met 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februa.ri 1920, n°. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits beslwt van 6 Februari 
1920 (Staatsb1ad n°. 58), hen ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om 
in geva.l van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van in 1917 genomen 
Ra.adsbesluiten tot vaststelling van eene 
verordening tot regeling van de ja.arwedden 
van de onderwijzers, verbonden aan openbare 
lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 eene 
beslissing te nemen, wa.arbij de vereischte 
regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, a.ls volkomen rechtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in za.ke het onderhavige beroep, . 
hen ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden va.stgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De MiniBter van Onderwijs, 
K unBten en W etenBchappen. 

J . TH. DE VISSER. 

10 Mei 1920. MISSIVE van den Minister van 
Waterstaat aan de Gedeputecrde Staten 
der provincien betreffende inlichtingen 
omtrent luchtvaartterreinen. 

Ik heh de eer Uwe welwillende medewerking 
in te roepen voor het verkrijgen van gegevens 
betreffende provisorische en definitieve lucht
vaartterreinen, welke in Uwe provincie reeds 
aangelegd of nog in aanleg zijn, terwijl ik gaame 
ook in het vervolg zoodanige gegevens zal 
ontva.ngen ten a.a.nzien van terreinen, die nog 
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mochten worden aangelegd, zoowel door ge
meentebesturen als door particulieren. 

De hier bedoelde gegevens betreffen : 
1. de beste=ing (tijdelijk bijv. voor wed

strijden of demonstratie of definitief hetzij 
voor verkeersdoeleinden, dan wel voor oefen
en opleidingsterrein) ; 

20. den naam en de woonplaats van den 
eigenaar of den exploitant ; 

3. de ligging en de afmetingen, zoo mogelijk 
met teekening op schaal ; 

4. de soort grond en of deze al dan niet ge
draineerd is ; ' 

5. het aantal en de grootte van de loodsen 
voor onderbrenging van vliegtuigen ; 

6. het tijdstip van inrichting en van de 
beeindiging der bestemming als luchtvaart
terrein, 

alsmede de verdere gegevens welke U van 
belang voorkomen. 

Bovendien zal ik het, in verband met eene 
desbetreffende vraag, gesteld door den Z\1<it
serschen gezant, zeer op prijs stellen, indien 
ik de U bekende gegevens mocht ontvangen 
omtrent de Maatschappijen, welke in Uwe 
provincie voor luchtvaartdoeleinden zijn inge
richt of nog later mochten worden opgericht. 

Het zou mij zeer aangenaam zijn, indien 
· met de beantwoording van deze vragen, zij 
het ook vooralsnog alleen door verstrekking 
van de gegevens, welke U reeds nu bekend 
zijn, eenige spoed wu kunnen worden betracht. 

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

11 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Bierum tegen· het besluit 
van Gedeputeerde Staten van (}roningen, 
van 10 October 1918, n°. 130, 3• afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de 
de door den Raad der gemeente Bierum 
op 27 September 1918 vastgestelde ver
cirdening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 240. 

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

den Raad der gemeente Bierum tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van (}roningen, van 
10 October 1918, n°. 130, 3de afd., tot onthou
ding der goedkeuring aan de door den Raad 
der gemeente Bierum op 27 September 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 331 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Mei 1920, n°. 4601, afdeeling Lager Onderwij& 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Bierum bij zijn besluit van 27 September 1918 
eene verordening tot regeling van de jaarwedden 
enz. der onderwijzers in die gemeente heeft 
vastgesteld ; 

dat in die verordening o.a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedde voor een 
onderwij zer zonder hoofdakte bedraagt eene 
aanvangswedde van f 800 opklimmende na 
18 dienstjaren tot f 1275; dat de belooning 
voor het bezit der hoofdakte bedraagt f 150, 
die voor het hoofdschap f 300 per jaar, zoodat 
bij een gelijk aantal dienstjaren het salaris 
van de hoofden f 450 hooger is dan dat van de 
onderwijzers zonder hoofdakte; dat deze 
jaarwedde wordt verminderd met het bedrag, 
hetwelk een onderwijzer uit 's Rijks kas geniet 
krachtens artikel 1 en 2 der wet van 23 Februari 
1918 (Staatsblad n°. 147); 

In artikel 3, dat aan de daarmede belaste 
onderwijzers voor het geven van herhalings
onderwijs de volgende belooning wordt toege
kend: 

a. aan onderwijzers in het bezit der hoofd
akte f 1 per lesuur ; 

b. aan onderwijzers niet in het bezit der 
hoofdakte f 0,80 per lesuur; dat voor de leiding 
van den cursus voor het herhalingsonderwijs 
bovendien een bedrag van f 10 per cursus wordt 
genoten; dat de onderwij zers, die daarvoor 
door den Raad worden aangewezen, verplicht 
zijn herhalingsonderwijs te geven ; 

in artikel 6, vierde lid, dat de onderwijzer 
van bijstand, die onafgebroken !anger dan 
eene maand, om eene andere reden dan ter. 
zake van ziekte, met de waarneming der betrek 
king van hoofd der school is belast, over den 
tijd der waarneming aanspraak heeft op eene 
vergoeding, berekend naar f 450 's jaars boven 
zijn gewoon salaris ; 

in artikel 17 : Deze verordening treedt in 
werking met ingang van 1 Januari 1918; 

dat bij besluit van 10 October 1918, no. 130, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro
ningen aan die verordening hunne goedkeuring 
hebben onthouden op grond, dat zij de jaar
wedden van het onderwijzend personeel, de 
belooning voor het bezit der hoofdakte en die 
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voor het geven van herhalingsonderwijs onvol
doende geregeld achten; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Bierum bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek dat eene regeling worde getroffen 
overeenkomstig de door hem bij besluit van 
27 September 1918 vastgestelde verordening ; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Bierum de jaarwedden van 
de hoofden en de onderwijzers, de belooning 
voor het bezit der hoofdakte en de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs heeft 
bepaald, onvoldoende zijn te achten en dat de 
vergoeding voor de waarneming der betrekking 
van hoofd der school in overeenstemming be
hoort te worden gebracht met de belooning 
voor het hoofdschap; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen; dat artikel 1, eerste en tweede 

lid, artikel 3, eerste lid, en artikel 6, vierde lid,' 
zullen luiden : 

Art. l, eerste en tweede lid: 
,,De jaarwedde bedraagt voor een onderwijzer 

zonder hoofdakte : 
a. bij minder dan 2 dienstjaren f 800 
b. bij 2 en meer, doch minder dan 4 900 
c. ,, 4 ,, 6 1000 
cl. ,, 6 ,, 8 1050 
e. ,, 8,, 10 ll00 
f. ,, 1.0 ,, 12 ll50 
g. 12 14 1200 
h. ,, 14 ,, 16 1250 
i . 16,, 18 1300 
j. 18 ,, dienstjaren 1350 
De belooning voor het bezit der hoofdakte 

bedraagt f 200 en die voor het hoofdschap f 300 
per ja.ar, zoodat bij een gelijk aantal dienstjaren 
het salaris van de hoofden f 500 hooger is dan 
dat van de onderwijzers zonder hoofdakte." 

Art. 3, eerste lid : 
,,Voor het geven van herhalingsonderwijs 

wordt aan de daarmede belaste onderwijzers 
de volgende belooning toegekend : 

a. aan de onderwijzers in het bezit der hoofd .. 
akte f 1,20 per lesuur ; 

b. aan de onderwij zers, niet in het bezi t 
der hoofdakte, f J per lesuur." 

Art. 6, vierde lid : 
,,De onderwijzer van bijstand, die onafge

broken !anger dan eene maand, om eene andere . 
reden dan ter zake van ziekte, met de waar
neming der betrekking van hoofd der school 
is belast, heeft over den tijd der waarneming 
a.anspraak op eene vergoeding, berekend naar 

f 300 's jaars boven zijn gewoon salaris."; 
en voor het overige de verordening vast te 

stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
27 September 1918. 

Onze Minister van Onderwij_s, Kunsten· en· 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatbblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Amsterdam, den llden Mti 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister i,an Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Vitgeg. 8 Juni 1920.) 
1\ 0 • 4601. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEl\. 

Beroep van den Raad van 
Bierum, onderwijzers

jaarweddenregeling. 
's-Gravenhage, 6 Mei 

1920. 

Bij Kabinetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 2, werd van wege Uwe Majesteit om 
considerati;;n en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 331, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majflsteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, waa.r
van, krachtens machtiging van Uwe Majesteit, 
van 18 Mltart 1919, n°. 87, de overweging door 
mij bij die Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Bierum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groninqen 
van 10 October 1918, n°. 130, 3de afd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Bierum op 27 September 
19 I 8 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van -State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 331; · 

Op de voordradht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs clie de 
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salarissen der onderwijzers op nieuwen grond
slag regelt, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten op salarisregelingen van onderwijzers 
niet meer in aanmerking komt en derhalve 

· tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
die goedkeuring betreffende geen beroep op 
Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststellfng 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van eene 
regeling, welke, na 1 Januari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. mart. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt; 

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholt;,n krachtens 
deze wet aanspraa.k hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar: 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 

· mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad. 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v60r 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een beslmt, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de eischen waa.raan 
eene salarisregeling redelijkerwijze ~oet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regaling van het Lag_er 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet -ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarva.n afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onderwijs, 
Kiinsten en Wetenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februa.ri 
1920 (Staatsblad n°. 58), hen ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om 
ingeval van hooger beroep tegen een in .1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een eveneens 
in 1918 genomen, Raadsbesluit tot ,aststelling 
van eene verordening, regelende de jaarwedden 
van de onderwijzers, verbonden a.an openbare 
lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 eene 
beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is of de appellant in zijn beroep 
niet-ontv.ankelijk is, a.ls volkomen rechtsgeldig 
moet warden beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, ben 
ik van oordeel, dat eene gewijzigde regaling 
behoort te warden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden . 

• De Minister mn Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

11 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Noordbroek tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 6 Februari 1919, n°. 167, 
3e afd., tot onthouding der goedkeuring 
a.an de door den Raad der gemeente 
Noordbroek op 17 October 1918 vastge
stelde, op 30 December 1918 gewijzigde, 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 241. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Noordbroek t egen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Grcmingen, 
van 6 Februari 1919, n°. 167, 3de afdeeling, 
tot onthouding der goedkeuring a.an de door 
den Raad der gemeente N oordbroek op 17 
October 1918 vastgestelde, op 30 :beoember 
1918 gewijzigde, verordening tot regeling der 
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jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 359; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Mei 1920, n°. 4605, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Noordhroek bij zijn besluit van 17 October 
1918, n°. 73, eene verordening tot regeling van 
de jaarwedden der onderwijzers in die ge
meente heeft vastgesteld en die verordening 
bij besluitvan 30 Decemberl918heeftgewijzigd; 

dat in die verordening o.a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
scholen bedragen met inbegrip van de wedde
verhoogingen nit 's Rijks kas ingevolge de wet 
van 23 Februari 1918 (Staatsblad no. 147): 

1°. voor elk der onderwijzers, die het 
hoofd der school bijstaan, eene aanvangswedde 
van f 850, na 18 dienstjaren tot een maximum 
van f 1350 opklimmende ; 

2°. voor elk der bnderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 
I o. is bepaald ; 

3°. voor den onderwijzer, die het hoofd der 
school bijstaat, den rang van hoofdonderwijzer 
bezit en den leeftijd van 23 jaren heeft volbracht 
en wiens aanwezigheid ingevolge artikel 24, 
derde lid, der lager-onderwijswet wordt ge
vorderd, of - ingeval zijne aanwezigheid niet 
door de wet wordt gevorderd - belast is met 
het geven van onderwijs in de zesde klasse 
der Zuiderschool f 300 meer dan onder 1°. is 
bepaald; 

4°. voor elk der hoofden van scholen f 300 
meer dan hij volgens de bepalingen onder 1°. en 
2°. als onderwijzer v:an bijstand zou genieten; 

5°. voor het hoofd der Zuiderschool, belast 
met het geven van onderwijs in de vakken 
l, m en p van artikel 2 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs f 400 nieer dan hij volgens 
de bepaling onder 4°. zou genieten; 

in artikel 9, dat onderwijzers op wie mili
taire dienstplicht rust, gedurende hun verlof, 
voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden, ten gevolge van eene oproeping 
wegens buitengewone omstandigheden, de 
eerste zes weken de voile jaarwedde genieten 
en na de eerste zes weken kostwinners 9/10 
van. hunne jaarwedde en niet-kostwinners 

3/10 van hunne jaarwedde ; dat het dee! der 
jaa.rwedde, dat na de eerste zes weken wordt 
uitgekeerd, zoowel voor kostwinners als voor 
niet -kostwinners, verminderd wordt met de 
helft van hunne militaire jaarwedde, indien 
zij den officiersrang of den onderofficiersrang 
bekleeden; dat het voor kostwinners bovendien 
wordt verminderd met het bedrag dat ter 
zake van hun werkelijken dienst van Rijkswege 
mocht worden toegekend a.ls vergoeding wegens 
kost~innerschap; 

in artikel 14, dat deze verordening geacht 
wordt in werking t e zijn getreden met ingang 
van 1 Januari 1918; 

dat bij besluit van 6 Februari 1919, n°. 167, 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro
ningen a.an die verordening hunne goedkeuring 
hebben onthouden op grond, dat zij den 
datum, bedoeld in artikel 14, veranderd willen 
zien in 1 Januari 1919, terwijl zij ook de 
regeling, vervat in artikel 9, onvoldoende 
achten; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Noordbroek bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek dat eene regeling worde vastgesteld 
overeenkomstig het Raadsbesluit van 17 
October 1918, n°. 73, gewijzigd bij besluit van 
30 December 1918; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Noordhroek de jaarwedden van de hoofden en 
de onderwijzers in bovenvermelde verordening 
op f 100 hooger heeft vastgesteld dan in de 
verordening van 9 N ovem her 1917, doch daar
entegen heeft bepaald, dat de weddenver
hoogingen nit's Rijks kas ingevolge de wet van 
23 Februari 1918 (Staatsb1.ad n°. 147) in de 
jaarwedden zijn begrepen; 

dat dientengevolge voor onderscheidene 
onderwijzers een geldelijk nadeel is ontstaan, 
daar hetgeen hun aan jaarwedde volgens de 
verordening van 9 November 1917 en aan 
weddeverhoogingen krachtens evengemelde wet 
over 1918 zoude toekomen te zamen meer 
bedraagt dan hetgeen zij zouden genieten 
volgens de verordening, vastgesteld bij Raa.ds
beslui t van 17 October 1918, n°. 73, gewijzigd 
bij Raadsbesluit van 30 December 1918 ; 

dat het mitsdien wenschelijkis de vermelding, 
dat in de jaarwedden de weddeverhoogingen 
uit 's Rijks kas ingevolge de wet van 23 Febru
ari 1918 (Staatsblad n°. 147) zijn begrepen, te 
doen vervallen en de jaarwedde f 100 lager te 
bepalen dan in bovenvermelde verordening is 
geschied ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen dat artikel 1 zal luiden : 
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,,De jaarwedden van 
personeel der openbare 

het onderwijzend 
lagere scholen be-

dragen: 
1 o. voor elk der onderwij zers, die het hoofd 

der school bijstaan : 
m et minder dan 2 dienstjaren 750 

2 en meer, doch minder dan 4 850 

6,, 
8,, 

10 
12,, 
14 
16 ,, 

6 
8 

10 
12 
14 
16 

,, 18 

900 
950 

1000 
1050 
1100 
1150 
1200 

,, 18 ,, ,, dienstjaren 1250 
20 voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 
_10. bepaald ; I 

304 voor den onderwijzer, die het hoofd der 
school bijstaat, den rang van hoofdonderwijzer 
bezit en den leeftijd van 23 jaren heeft volbracht 
en wiens aanwezigheid in gevolge artikel · 24, 
derde lid, der lager-onderwijswet wordt g~vor
derd, of - ingeval zijne aanwezigheid niet 
door de wet wordt gevorderd - belast is m et 
het geven van onderwijs in de zesde klasse der 
Zuiderschool, f 300 meer dan onder 1°. is 
bepaald; 

4°. voo:r elk der hoofden van scholen f 300 
meer dan hij volgens de bepalingen onder 
10. en 2°. a.ls onderwij zer van bijstand zou 
genieten; 

5°. voor het hoofd der Zuiderschool, belast 
met het geven van onderwijs in de vakken l, 
m en p van artikel 2 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, _f 400 meer dan hij volgens 
de bepaling onder 4°. zou genieten ; 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
17 October 1918, n°. 73, gewijzigd bij Raadsbe
sluit van 30 December 1918. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha.ppen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden :Minister in het St,aatsb/,ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Amsterdam, den llden Mei 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 9 Juni 1920.) 

N°. 4605. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 
Beroep van den Raad van 
N oordbroek, onderwijzers
jaarweddenregeling. 

6 Mei 
1920. 

Aan de K oningin. 

Bij K abinetsbeschikking van 17 November 
1919, n°. 71, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en ad vies in mijne handen gc-steld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 359, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 3 Mei 1919, no. 2, de overweging 
door mij bij die Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WrJ WILHELMINA, ENZ . ; 

Beschikkende op het beroep, ingest eld door 
den Raad der gemeent e Noordbroek tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 6 Februari 1919, n°. 167, 3de afdeeling, tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Noordbroek op 17 October 
1918 vastgestelde , op 30 December 1918 ge
wijzigde, verordening tot regeling der jaarwed
den van het onderwij zend personeel bij het 
openbaar Ia.ger onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 359; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de sa
larissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet 
meer in aanmerking komt en derhalve tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten die 
goedkeuring betreffende geen beroep op Ons 
is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, deel•uitmaken van eene 
regeling, welke na 1 J anuari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals 9.a. in art. XIII en XIV der wijzigingswet 

1 is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt ; 
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Overwegende wijders dat art. XI der wijzi. 
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
aa.n de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar: 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsbl.ad n°. 239) en 23 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d.i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Janu_ari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
ja.re op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat· derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm worden. 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over d.e eischen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onderwijs. 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, ii.0 • 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer ' Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om eene 
in 1918 vastgestelde ,verordening tot regeling 
van de jaarwedden van· de onderwijzers, 
verbonden aa.n openbare lagere · scholen, ook 
na. 1 Ja.nuari 1919 al dan 'niet good te keuren 
en de bevoegdheid van ·,uwe Ma.jesteit, oni in 
geval v'llin hooger beroep tegeri een besluit 

van Gedeputeerde Staten, die goedkeuring 
betreffende, eene beslissing te nemen, wa.a.rbij 
de vereischte regeling wordt vastgesteld, tenzij 
het beroep ongegrond is, of de appellant in zijn 
beroep niet-ontvankelijk is, als volkomen 
rechtsgeldig moeten worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, hen 
ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister •·an Onderwijs, 
Knnsten en W etenschappen, 

J. TH. DE . VISSER. 

11 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 

der gemeente Ulrum tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
26 . September 1918, n°. 75, 3• afdeeling, 
tot onthouding der goedkeuring aan de 
door den Raad der gemeente Ulrum op 14 
Mei 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onderwi} 
zend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 2i2. 

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

den Raad der gemeente Ulrum tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, van 
26 September 1918., n°. 75, 3de afdeeling, 
tot onthouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Ulrum op 14 Mei 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs a.ldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 328 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vaii 
6 Mei 1920, n°. 4606, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen·; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Ulrum bij zijn besluit van 14 Mei 1918 eene 
verordening tot regeling van de jaarwedden:, 
enz. der onderwijzers ·en onderwijzeressen 
a.an de openbare lagere s·cholen in die gemeente 

' heeft vastgesteld ; 
dat in die verordening o.a. de volgende bepa.- · 

lingen zijn opgenomen. · 

I 
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Art. l. De jaarwedden van de onderwijzers 
aan de open bare lagere scholen in deze gemeente 
~ullen krachtens artikel 26 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs en de wet van 23 
Februari 1918 (Staat8blad n°. 147) te zamen 
bedragen: 

a. van het hoofd der school te Ulrum met 
uitgebreid leerplan f 2000, m et eene verhooging 
na drie jariin van f 100; 

b. van de hoofden der scholen te Zoutkamp, 
V ierhuizen en H ouwerzijl : 

m et minder dan 5 dienstjaren f 1150 
5 en meei:, doch minder dan 10 1300 

,, 10 ,, 15 1450 
,, 15 ,, 20 1500 
,, 20 ,, ,, dienstjaren f 1550 

c. van de onderwijzers en onderwij zeressen 
die het hoofd der sch9ol bijstaan: 

met minder dan 2 dienstjaren f 750 
2 en meer, doch minder dan 5 775 
5 ,, _10 925 

,, 10 ,, 15 ll00 
,, 15 ,, 20 
,, 20 ,, ,, dienstjaren 

De jaarwedden hlerboven genoemd, 
gaan de volgende verhoogmgen : 

1. . . . . . 
2. . . .. . 

ll75 
1250 
onder-

3. die der onderwijzers en onderwijzeressen 
van bijstand bij het bezit of het verkrijgen eener 
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer of 
hoofdonderwijzeres met f 100; 

4. die der onderwij zers err onderwij zeressen 
van bijstand, belast m et het geven van onderwijs 
in eene der vreemde t alen, met f 100; 

5 ... . 
Art. 11. Deze verordening wordt geacht in 

werking te zijn getreden op 1 Januari 1918; 
dat bij besluit van 26 &ptember 1918, 

n°. 75, 3de afdeeling, Gedeputeerde Staten 
van Groningen aan die verordening hunne 
goedkeuring hebben onthouden, op grond, dat 
zij de vastgestelde bedragen der jaarwedden, 
alsmede de belooning voor het bezit der hoofd
akte en de belooning voor het geven van onder
wijs in eene der vreemde talen, onvoldoende 
acht.en; 

dat tegen dat besluit de Ra.ad der gemeente 
Ulrum bij Ons in beroep is gekomen met 
verzoek, dat de jaarwedderegeling overeenkom
stig het Raadsbesluit worde vastgesteld; 

0., dat de bedragen, waarop de Raad der 
gemeente Ulrum de jaarwedden van de hoofden 
van scholen en van de onderwijzers, de beloo 
ning voor het bezit . der hoofdakte, en de 
belooning voor het gev~n yan onderwijs in 

eene der vreemde talen hee~ vastgesteld, 
onvoldoende zijn te achten; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

.flebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1, eerste en tweede lid, 

onder 3 en 4 zal luiden : 
Art. l. De jaarwedden van de onderwijzers 

aan de open bare lagere scholen in deze gemeente 
zullen krachtens artikel 26 der wet tot 
regeling van het lager onderwijs en de wet 
van 23 Februari 1918 (Staat.sblad n·'. 147) te 
zamen .bedragen : 

a. van het hoofd der school te Ulrum met 
uitgebreid leerplan: 

met m inder dan 2 dienstjaren 
2 en meer, doch minder dan 

4" 
6 " 
8 

" 
" 

10,, 
12 
14 
16 

" 

f 1600 
4 1700 

1800 6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

1850 
1900 
1950 
2000 
2050 
2100 

18 dienstjaren 2150 
b. van de hoofden van scholen te Zoutkamp, 

V ierhuizen en H ouwPrzijl: 
met minder dan 2 dienstjaren 

2 en meer, doch minder dan 

4" 
6 

8" 
,, 10 ,, 
,, 12 ,, 
,, 14 ,, 
,, 16 ,, 

f 1300 
4 1400 
6 1500 
8 1550 

10 1600 
12 1650 
14 1700 
16 1750 
18 1800 

,, 18 ,, ,, dienstjaren 1850 
r.. van de onderwijzers en onderwijzeressen 

die het hoofd der school bijstaan : 
m et minder dan 2 dienstjaren f 800 

2 en m eer, doch minder dan 4 900 

4 " 

6 " 
8" 

,, 10 ,, 
,, 12 ,, 

" 

6 1000 
8 1050 

10 1100 
12 1-150 
14 1200 

,, 14 ,, 111 1250 
,, 11\ ,, 18 1300 
,, 18 .,, dienst.jaren 1350 

De jaarwedden hierboven genoemd, ondergaan 
de volgende verhoogingen : 

3. die der ondeywijzers en onderwijzeressen 
van bijstand bij het bezit of het verkrijgen 

eener akte van bekwaamheid als hoofdonderwij
zer of hoofdonderwijzeres ,met f 200; 

4. die der onderwijzers en onderwijzeressen 
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van bijstand, belastmethetgeven va.n onderwijs 
in i>ene der vreemde talen, met f 150."; 

en voor het overige de· verordening vast te 
stellen overeenkomstig bet Raa.dsbesluit van 

. 14 Mei 1918. 
Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomo11mden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Aideeling voor de Gf-schillen van Bestuur. 

Amsterdam, den llden Mei 192('. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K un.sten en W eten~c1,aP7>en, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 10 Juni 1920.) 

No. 4606. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad 
van Ulrum, onderwijzers

jaarweddenregeling. 

's-Gravenhage, 6 Mei 
1920. 

Ann de Koningin . . 

B:ij Kabinetsbeschikking van 15 November 
1919, n°. 5, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 328, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 18 Maart 1919, n°. 87, de over
weging door mij bij die Afdeeling is aanhangig 
gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WIT WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Ulrum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 26 September 1918, n°. 75, 3de afdeeling, 
tot onthouding der goedkeuring a-an de door 
den Raad der gemeente Ulrum op 14 MPi 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 _October 1919, n°. 328; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende· : dat met de in-werking-treding 
op l Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de salaris
sen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
salarisregelingen van onderwijzers niet meer in 
aanmerking kom ten derhalve tegen de besluiten 
van Gedeputeerde Staten die goedkeuring 
betreffende, geen beroep op Ons is toege
laten; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van eene 
regeling, welke na l Ja.nuari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o.a. in art. XIII en XIV der wijzigingswet 
is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt ; 

Overwegende wijders dat art . XI der wijzigings
wet voorschrijft dat, indien in eene gemeente de 
jaarwedden waarop de onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen krachtens deze wet 
aanspraak hebben, lager zijn dan het gezamenlijk 
bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 
(Staatsblad no. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening ( d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r l Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

q.at daarmede een besluit, hetzij van Gedepu
teerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op een 
zelfstandig oordeel over de oeischen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet voldoen 
zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

H-ebben goedgevonden en verstaan : 
den appel.ant Iriet-ontvankelijk te ver

verklaren in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwija, Kunaten en 

Wetenschappen is belaat met de uitvoering 
van dit bealuit, waarvan afschrift zal worden 



1920 14 ME I . 432 

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

, den 
I)e Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Uwe Majesteit, om ingeval 
van hooger beroep tegen een, in 1918 genomen, 
besluit van Gedeputeerde Staten, betrefEende 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 
genomen, Ra,i.dsbesluit tot vaststelling van 
eene verordening, regelende de jaarwedden van 
de onderwijzers, verbonden aan openbare 
lagere scholen, ook na 1 J anuari 1919, eene 
beslissing, te nemen waarbij de vereischte 
regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond 1s, of de appellant ~n zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, als volkomen rechtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, en 
thans overgaande tot het uitbrengen van een 
advies in za-ke het onderha.vige beroep, ben ik 
van oordeel, dat eene gewijzigde regeling behoort 
t e worden vastgesteld. 

De gronden, wa.arop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W eteMchappen, 

J. TH. DE VISSER. 

14 Mei 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 

Wa.a.r de wet in a.rt. 58 der Gemeente
wet het onderwerp van het presentiegeld 
voor de leden van den gemeentera.a.d 
regelt, de verga.deringen voor bijwoni.i!g 
waarva.n het gegeven ka.n worden, bepa.a.lt 
en de vaststefling van het bedrag, na.dat 
de raa.d is gehoord, opdraagt aan Gede
puteerde Staten, is de toekenning van 
presentiegeld aa.n de leden van den raa.d 
bij raa.dsbesluit voor a.ndere verga.deringen 
uitgesloten. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschlkkende op het beroep, ingiisteld door 
den _raad der gemeente Wa.ddinxveen tegen 
het beslujt van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland van 5 Ja.nuari 1920 B no. 8772 

(3• afd.) G. S. n°. 38, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 12 December 
1919, bij hetwelk aan de begrooting van den 
dienst 1919 wordt toegevoegd een post tot 
een bedrag van f 210 luidende : ,,Presentiegeld 
der leden van den raad voor het bijwonen van 
Commissievergaderingen enz." ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Gesch.illen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 April 1920, n°. 103; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1920, n°. 
5959, afd. B. B. ; 

Overwegende : da.t de raad der gemeente 
Waddinxveen op 12 December 1919 eene ver
ordening heeft vastgesteld tot toekenning van 
presentiegeld aan de leden van den raad voor 
het bijwonen van commissievergaderingen enz.; 

da.t in verband h.iermede de mad bij een 
besluit van dezelfde dagteekening op de begroo
ting der gemeente voor het dienstjaar 1919 een 
post heeft gebraoht wegens ,,Presentiegelden 
d er leden van den raad voor het bijwonen 
van oommissievergaderingen enz."; tot een 
bedrag van f 210, met welk bedrag de post 
voor onvoorziene uitgaven wordt verminderd; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
bij hun besluit van 5/9 Januari 1920 aa.n dit 
raa.dsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende dat het de bedoe
ling van den raad is om uit genoemden post 
te bestrijden de a.an de leden van den raa.d 
te ver!eenen presentiegelden voor het bijwonen 
van commiseievergaderingen enz., als schade
loosstelling voor het tijd verlies bij het zitting 
nemen in stembureaux voor de verkiezingen 
van de leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, van de Provincia.le Staten, van den 
Gemeentera.ad en van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken ; dat artikel 58 der 
Gemeentewet luidt : ,,De leden van den raa.d 
genieten, waar de ra.ad het bepaalt, voor het 
bijwonen zijner zittingen een presentiegeld, 
welk bedrag door Gedeputeerde Staten, nadat 
de raad is gehoord, wordt va.stgesteld" ; dat 
de Gemeentewet zoo min h.i er als in eenig a.nder 
artikel gewa.agt van het toekennen van pre
sentiegelden voor het bijwonen van commissie
vergaderingen en voor het zitting nemea in 
stembureaux; da.t derhalve na.a.r hunne meening 
den raadsleden niet voor het bijwonen van 
andere vergaderingen da.n raadszittingen en 
voor het zitting nemen in stembureaux een 
presentiegeld ka.n worden verleend ; dat b\)v.en
dien bij een andere uitlegging van a.rt. 58 il,er 
Gemeentewet het gevolg zoude zijn, dat ter~iji 
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over het bedrag van het presentiegeld voor de 
bijwoning d er raadszittingen de re.ad slechts 
wordt gehoord en de bepaling van dat bedrag 
aan Gedeputeerde Staten i~ overgelaten, het 
bedrag van het presentiegeld voor het bijwo
nen van commissievergaderingen en voor het 
zitting nemen in stembureaux door den raad 
zeifstandig zou kunnen worden bepaald ; dat 
een dergelijke uitlegging hun t(l minder geoor
loofd voorkomt, omdat de Gemeentewet de 
regeling der geldelijke belooning van d , per
sonen, die leden van den Gemeenteraad zijn 
of van zijne ,vergadering deel uitmaken, alge
meen aan den raad heeft onthouden ; dat het 
aangehaald besb1it dus in strijd is met artikel 
58 der Gemeentewet ; 

dat de re.adder gemeente Waddinxveen tegen 
dat besluit bij On in beroep is gekomen, aan
voerende, dat .de raad er toe gebracht is om 
presentiegeld toe te kennen op grond van een 
nog kort geleden door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken te kennen gegeven mee
ning ; dat het bovendien allerminst onbetwist
baar is, dat art. 58 der Gemeentewet 's raads 
bevoegdheid tot het toekennen van presentie
geld beperkt ; 

Overwegende : dat, waar de wet in art. 58 
der Gemeentewet het onderwerp van het 
presentiegeld voor de leden van den gemeente
raad regelt, de· vergaderingen voor bijwoning 
waarvan het gegeven k~n worden bepaalt en 
de vaststelling van het bedrag, nadat de raad 
is gehoord, opdraagt aan Gedeputeerde Statep., 
de toekenning van presentiegeld aan de leden 
van den raad bij raadsbesluit voor andere 
vergaderingen is uitgesloten ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten te recht 
hunne goedkeuring aan bove_nvermeld . raads
beslui t hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

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

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

15 Mei 1920. .BESLUIT tot wijziging van den 
algemeenen maatregel van bestuur, vast
gesteld bij Koninklijk, besluit van 22 De
cember 1917 (Staatsblad n°. 726). S. 243. 

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

Landbouw, Nij verheid en Handel, van Finan
cien, van Oorlog, van Buitenlandsche Zaken , 
en van Kolonien, van 23 Februari 1920, n°. 448, 
afdeeling Handel, 27 Februari 1920, n°. 173, 
Genera.le Thesaurie, 5 Ma.art 1920, l st e a.fdeeling 

1920. 

n°. 133, van 13 Ma.art 1920, Directie van ,Eco
nomische Zaken, n°. 4735, en van 29 Ma.art . 
1920, 4de afdeeling ;no. 33; · 

Overwegende, dat aanV1µling 111,n 11-rtikel 2 
van Ons besluit van 22 December 1917 (Staats
blad n°. 726) wenschelijk •is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1920, n°. 52h 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 11 Mei 1920, n°. 5625, 
afdeeling Handel ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Het eerste lid van artikel 1 van vorenge

noemd besluit wordt gelezen: 
,,De Nederlandsche Uitvoer Maatschappij 

kan voor de overdrachten , bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1, aan de geendosseer
den voorwaarden opleggen in den vorm van 
betalingen te haren bate als anderszins; voor
waarden, welke niet bestaan in betalingen te 
haren bate worden door haar niet opgelegd 
dan kracbtens Onze, op voordracht van Onze 
Ministers v~n Landbouw, Nijverheid en H andel 
en van Financien te verleenen machtiging'.'. 

In het v ierde lid van genoemd artikel wordt 
in plaats van ,,Ten aanzien van de opgelegde 
voorwaarden" gelezen ,,Ten aanzien van niet 
krachtens Onze machtigii;ig opgelegde voor
waarden". 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financien zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15tlen Mei 1920. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister ·van Oorlog, PoP. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. L Juni 1920.) 

15 Mei 1920. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen, volgens de wet ..:an 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62). laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet va,n 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 244. 

WIJ WILHELMINA, EN~. 
Overwegende, dat het wenschelijk is maat-

28 
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regelen te treffen ten einde 's Rijks kas tijdelijk 
te kunnen versterken ; ·. 

Gelet op de wet van 22 December 1919 
(Staatsbl.ad no. 829). houdende aanwijzing van 
de middelen ter goedmaking van de uitgaven, 
begrepen in de Staatsbegrooting voor het 
clienstjaar 1920 ; 

Gezien artikel 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 
blad no. 240) en de artikelen 3 en 6 der wet 
va.n 5 December 1881 (Staatsblad n°. 185); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 10 Mei 1920, n°. 216 (Gene
rale Thesa.urie); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Onze Minister van Financien " ordt 

gemachtigd tot de uitgifte van schatkistbiljet
ten en schatkistpromessen tot een gezamenlijk 
bedrag van f 200,000,000. 

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 honderd in het jaar. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit , dat gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant zal 
worden gepla.atst .en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aa_n de Algemeene Reken
ka.mer. 

Het Loo, den 15den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 18 Mei 1920.) 

15 Mei 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 
Va.n besluiten van Ged. Staten tot goed

keuring van begrootingen van waterscha.p
pen is geen beroep op de Kroon toegekend. 

Art. 19,B der gewijzigde wet van 10 Nov. 
1900 (S. 176) heeft alleen op het oog pro
vinciale verordeningen of n,glementen van 
wa.terschappen, die na het in werking 
treden der wet van 9 Nov. 1917 (S. 633) 
tot stand · zijn gekomen. 

WIJ WILHELMINA, Ec'!Z. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 'door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoog
heemraadscha.p van Schieland te Rotterdam 
tegen het besluit va.n Geel. Staten van Zuid
Holland van 21/31 Januari 1919, B. n°. 133 
(l• Afdee.ling) G. S. n°. 16, tot goedkeuring van 
de begrooting van den Bergpolder voor het 
dienstjaar 1918; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

schrllen van Bestuur, gehoord, ad vies van 9 Juli 
1919, n°. 152 en van 22 October 1919, n°. 152i54; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 September 1919, n°. 278, 
afd . Waterstaat A en de nadere voordracht van 
6 Mei 1920, no. 302, a d. Waterst,aat A. ; 

·o., dat Dijkgraaf en Rooghcemraden van 
Sohieland ·bij brief van 8 OctobP.r 1918 aan het 
Bestuur van den Bergpold~r hebben bericht , 
dat de bebandeling der hun ter goedkeuring 
toegewnden begrooting voor dien polder· over 
het dienstjaar 1918 hen had doen zien dat het 
Grootboekkapitaal door den poldcr indertijd 
ontvangen wegens afkoop van een gedeelte 
van het windrecht van een toenmaligen water
molen, voor zoover het niet beboefde te worden 
besteed voor het tot stand brengen van elec
trische bemaling, zou worden aangewend ter 
bestrijding van gewone uitgaven; dat zij dit 
achten in strijd met een behoorlijk financieel 
beheer, waarom zij de begrooting t,erugzonden 
en ·het polderbestuur uitnoodigen haar te wijzi
gen op de wijze door hen aangegeven en haar 
daarna weder a.a, hun college t e doen toe
komen; 

dat het Bestuur van den polder dit bericht 
van Dijkgraa f en Hoogheemra.den heeft aan
gemerkt als eene onthouding a.an de begrooting 
van de goedkeuring door art. 164 van het Re
glement voor het Hoogheemraadschap van 
Scbieland geeischt en krachtens het laatste lid 
van evengenoemd artikel in beroep is gekomen 
bij Ged. Staten van Zuid-Holla-nd ; 

dat dit College bij besluit van 21/31 J anuari 
1919 de begrooting alsnog heeft goedgekeurd ; 

dat t egen deze goedkeuring Dijkgraaf en 
Hoogheemraden bij Ons in beroep zijn gekomen, 
vragende ·dat wij, met vemietiging van hPt 
besluit van Ged. Staten, alsnog de goedkeuring 
aan de begrooting zullen onthouden ; 

0. , dat het twijfelachtig is of het schrijven 
van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schie
land aan het bestuur van den Bergpolder van 
8 October 1918 kan worden bescbouwd als eene 
onthouding van goedkeuring aan de door dit 
Bestuur ter goedkouring aangeboden begroo
ting over 1918, maar dat, nu Dijkgraaf en 
Hoogheemraden zelve en vervolgens ook Ged. 
Staten deze opvatting hebben aanvaard, het 
er voor kan worden gehouden dat het even
genoemd schrijven als onthouding van goed
keuring was bedoeld en deze onthouding in
hield ; 

dat het verder er voor moet worden gehouden 
dat liet besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 21/31 Januari 1919, houden'de 
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goedkeuring alsnog van de begrooting, is te 
bescbouwen als de besl;ssing in beroep bedoeld 
in bet laatste lid van art. 164 van bet Reglement 
voor bet Hoogbeemraadscbap Scbieland, zij 
bet dat in bet besluit wordt verkaard dat bij 
bet nemen er van is gelet op art. 173 van bet 
meergenoenid Reglement, rlat aan Gedepu
teerd" Staten de bes!issing geeft o. a. over alle 
geschillen van bestuur ontstaan tusscben bet 
Hoogbeemraadsc:i.ap en de waterncbappen 
daarin gelegcn, boedanig gescbil bier niet 
voorbanden is ; 

dat derhalve bet aanhangig ·gemaakt beroep 
is gericht tP.gen de besli~sing van Ged. Staten 
van Zuid-Holland, bij welke dit col!A:;0 bet 
beroep van bet Bestuur van den Ber<spolder 
tegen bet besluit van Dijkgraaf en Hoogbeem
raden van Schieland tot ontbouding van goed
keuring aan de begrouting van dien polder 
voor bet dienstjaar 1918 geg:rond heeft ver
klaard en die bcgrooting alsnog heeft goed
gekeurd; 

dat 0venwal van besluiten van Ged. Staten 
tot goedkeuring van begroot.ingen van water
scbnppen in de artt. 19- 21 der gew(jzigde wet 
van 10 November 1900 (S. 176). welke artikelen 
Dijkgraaf en Hoogbeemraden in bun beroep
scbrift inroepen, beroep op Ons niet is toe
gekend ; 

dat bet ingesteld beroep evenrnin kan worden 
gefundeerd op bet laatste lid van art. 164 van 
bet Reglement voor bet hoogbeemraadscbap 
van Scbieland, welk artikel bij de openbare 
bebandeling der zaak voor de afdeeling van 
den Raad van State voor de geschillen van 
bestuur door den gemacbtigde van Dijkgraaf 
en Hoogheemraden naar voren is gebracbt; 

dat immers, daargelaten dat ook dit artikel 
aan Dijkgraaf en Hoogheemraden beroep niet 
toekent, art. 19 B der gewijzigde wet van 
10 No vember 1900 (S. 176) - beroep op
Ons toekennende van · kracbtens reglementen 
v~n waterscbappen genomen besluiten van 
Ged .. Staten welke . bij pro vinciale verordening 
of reglement van een waterschap daarvoor 
vatbaar worden verklaard - daarmede alleen 
op bet .oog heeft provinciale verordeningen of 
reglementen van waterschappen die na het in 
werking treden der wet van 9 November 1917 
(S. 633) t ot stand zijn gekomen; 

dat deze op vatting niet alfeen in de woorden 
van B van art. 19 der wet van 9 November 
1917 (S. 633) steun vindt, maar evenzeer in 
de geschiedenis der bepaling ; 

dat toch in het ontwerp van dit wetsvoor
scbrift aanvankelijk sprake was van besluiten 

van Geel. Staten welke ,,na het in werlcing 
treden van deze wet" daarvoor ,vatbaar zouden 
word~n . verklaard, maar de onderstreepte 
woorden .vervolgens ,,als inderdaad overbodig" 
zijn geschrapt ; 

Gezien de gewijzigde wet van 10 November 
1900 (8 .. 176), bet algemeen reglement voor de 
polders · in de pro vincie Zuid-Holland, bet 
reglement voor bet Hoogheemraadsohap van 
Schieland en het bijzonder reglement v oor den 
Bergpolder (gemeenten Rotterdam en Hille
gersberg) ; 

Hebben goedgevonden en vetstaan : 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland 

niet-ontvankelijk te verklaren in bet door hen 
ingesteld beroep. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 

l 7 Mei 1920. BESLUIT, tot nadere vaststelling 
van bet tijdstip van afsluiting der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1917. S. 245. 

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

Oorlog en van Financien van 6 Mei 1920, 
IXe Afd. n °. 253 en van 11 Mei 1920, no. 211, 
Afd. Generale Thesaurie; 

Gezien de wet van 26 Maart 1920 (Staatsb/,ad 
n°. 140) tot nadere verlenging van de termijnen 
voor. de afsluiting . der Staatsbegrooting over 
1917 en de inzending der rekeningen; 

Gelet op Ons be_sluit van 7 Augustus 1919 
(Staatsblad n °. 534); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder intrekking van gemeld besluit nader 

t e bepalen, dat de Algemeene Rekenkamer de 
begrootingen over bet dienstjaar 1917 in hare 
registers zal afsluiten op 30 Juni 1920. 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsb/,ad zal worden geplaatst en waarvan 
a_fschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den l 7den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, POP. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 31 Mei 1920.) 

18 Mei 1920. BESLUIT tot vernietiging van 
de verordening van de gemeente 's-Gra
venhage, dd. 3 Februari 1919, nader gewij
zigd bij verordening van 15 Augustus 1919, 
strekkende tot wij ziging van de Algemeene 
Politie.-:..erordenii:tg van 's-Gravenhage. 
s. 246. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 30 Maart 1920, n°. 4089, Afd~eling 
Volksgezondheid; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
's-Gravenhage, in zijne vergadering van 3 Febru
ari 1919 eene verordening heeft vastgesteld, 
strekkende tot wijziging van de a-lgemeene 
politie-verordening van 's-Gravenhage, welke op 
15 Augustus 1919 is gewijzigd en aldus luidt: 

,,Het is den houders van voor het publiek 
toegankelijke localiteiten, waarvoor, krach
tens de Drankwet, vergunning is verleend , 
verboden op den Christelijken 2den Paasch 
en 2den Pinksterdag, den Nieuwjaarsdag, de 
verjaardagen van leden van het Koninklijk 
Ruis, den dag der opening van de zitting der 
Staten-Generaal , van des middags 12 uur af, 
en op andere dagen, door den Burgemeester 
bij open bare kennisgeving aan tewijzen,waarop, 
in verband met bijzondere omstandigheden, 
misbruik van sterken drank is te vreezen en 
in het belang van de openbare orde en veilig
heid dient te worden voorkomen gedurende 
de bij die kennisgeving bepaalde uren die loca
liteiten geopend te hebben" ; 

Overwegende, dat artikel 7, l ste lid, 4de 
der Drankwet aan den gemeenteraad de be
voegdheid verleent dagen te bepalen, waarop 
wegens omstandigheden op grond waar van 
misbruik van sterken drank te vreezen is, in 
de gemeente of in bepaalde wijken of buurten 
voor het publiek toegankelijke localiteiten , 
wa.arvoor vergunning is verleend, gesloten 
moeten zijn hetzij gedurende den geheelen dag, 
hetzij gedurende bepa!!,lde uren; 

Overwegende, dat deze bepaling derhalve 
het vaststellen van dagen, als daar bedoeld, 
bij uitsluiting aan den gemeenteraad opdraagt; 

Overwcgende, da.t in de meergenoemde ver
ordening tot wijziging van de algemeene poli
tieverordening van 's-Gravenhage de bevoegd
heid, bedoeld in artikel 7, l ste lid, 4de der 
Drankwet, gedeeltelijk is overgedragen op den 
Burgemeester ; 

dat immers bedoolde verordening feitelijk 
a.an den Burgemeester overlaat, zelfstandig 
andere dagen aan te wijzen als in artikel 7, 
lste lid, 4de der Dra.nkwet bedoeld ; 

dat toch de woorden ,,in verband met bifzon
dere omstandigheden misbruik van sterken 
drank is t e vreezen" in de verordening eene 
herhaling zijn van de woorden in den a.a.nva.ng 
van artikel 7, l ste lid, 4de der Dra.nkwet en 
dus geen nadere aanwijzing van de daarin 
bedoclde dagen inhouden ; 

dat eene dergelijke nadere a.anwijzing even
min wordt gegeven door de woorden ,,en in het 
belang van de openbare orde en veiligheid 
dient•te worden voorkomen" daar deze woorden 
te va.ag zijn om den Burgcmeester bij de uit
voering der verordening een eenigszins behoor
lijk richtsnoer t e geven ; 

Overwegende, dat de hier aan den Burge
meester geschonken bevoegdheid ook niet kan 
worden verdedigd met een beroep op het 
bepaalde in artikel 188 der Gemeentewet, 
daar de in la:i.tstgenoemd wetsartikel aan den 
Bllrgemeester toegekende politie ove.r herber
gen niet de bevoegdheid tot het doen sluiten 
van vergunningslocaliteiten kan inhouden, 
omdat deze bevoegdheid voor artikel 7, l ste 
lid, 4de der Drankwet, bij uitsluiting aa.n den 
gemeenteraad is toegekend ; 

Overwegende, dat de verordening al evenmin 
kan worden verdedigd met een beroep op 
artikel 135 der Gemeentewet, in verband met 
de woorden ,,onverminderd zijne bevoegdheio 
krachtens artikel 135 der Gemeentewet" in 
artikel 7, lste lid. 4de der Drankwet, daar het 
doen sluiten van vergunningslocaliteiten op be
paalde dagen of uren door artikel 7, l ste lid, 
4de der Drankwet, tot rijkszaak is gestempeld ; 

Overwegende, dat derhalve de verordening 
in strijd is met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Ra.ad van State gehoord, adres van 

4 Mei 1920, n°. 53; 
Gezien het nader rapport van Onzen :Minister 

van Arbeid van 14 Mei 1920, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormelde verordening van den raa.d der 

gemeente ' s-Gravenhage, van 3 Februari 1919, 
nader gewijzigd bij verordening van 15 Augustus 
1919, strekkende tot wijziging van de alge
meene politieverordening van 's-Gravenhage, 
t e vernietigen wegens strijd met de wet. . 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en in afschrift zal 
worden medegedeeld aan den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 4 Juni 1920.) 

19 Mei 1920. BESLUIT, houdende intrekking 
van de voorloopige invoering van brief. 
telegrammen in het verkeer tusschen 
Amsterdam, 's -Gravenhage en Rotterdam 
eenerzijd~ en Groningen anderzijds . S. 247 . 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(Staatsblad -n°. 7 ); 

Mede gelet op het Rijkstelegraafreglement 
1916; 

In aanmerking nemende, dat van de bij 
wijze van proef ingevoerde regeling tot het 
wisselen van telegrammen tegen verlaagd tarief 
tusschen Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotter
dam eenerzijds en Groningen anderzijds slechts 
zeer zelden gebruik wordt gemaakt; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 8 April 1920, n°. 14, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1920, n°. 25 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Mei 1920, n °. 13, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan·: 
te bepalen : · 
Art. 1. Onze besluiten van 2 October 1911 

(Staatsblad no. 308) · en van 15 J anuari 1912 
(Staatsblad n°. 11), betreffende de voorloopige 
invoering van brieftelegra·mmen in het verkeer 
tusschen Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotter
dam eenerzijds en Groningen anderzijds, worden 
ingetrokken. 

2. Dit bes!uit treedt in werking met ingang 
van 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 v. orden geplaat st en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo , den 19den Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 11 Juni 1920.) 

20 Mei 1920. BESLUIT, tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van den 3lsten 
J anuari 1920 (Staatsblad n°. 49), tot wijzi
ging van de Koninklijke besluiten van den 
2lsten Juni 1887 (Staatsbladen nos. 105 
en 106), houdende vaststelling onderschei
denlijk van een leerplan voor de gymnasia 
en van een programma voor· het eindexa
men der gymnasia en het daarmede gelijk
gestelde examen, vermeld in artikel 12 
der hoogeronderwijswet. S. 248. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

10 April 1920, n°. 12083, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 7, 11 en 12 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van ·State gehoord (advies van 
den 14den Mei 1920, n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Mei 1920, n°. 1704, 
afdeeling Hooger Onderwij s ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
aan Ons besluit van den 3lsten Januari 1920 

· (Staatsblad n°. 49), wordt na het onder 3° be
paalde eene nieuwe alinea toegevoegd , luidende 
als volgt : 

,,4°. Zij, die v66r het in werlring treden van 
dit besluit het getuigschrift voor de faculteit 
der geneeskunde of der wis- en natuu kunde 
verkregen hebben, worden op grond van dat 
getuigschrift mede bekwaam geacht tot de 
studie aan eene universiteit in de faculteit der 
rechtsgeleerdheid over t.e gaan." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Weti>nschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit , dat in het Staatsblad zil worden 
geplaatst, en waarcan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 20sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van OrulerW'ljs, Kunsten 
en Wetenschappen, J. TH. D E VISSER. 

( Uitgeg. 14 J uni 1920.) 

20 M ei 1920. BESLUIT tot aanwijzing, ove1·
eenkomstig artikel 157 der Hoogeronder
wijswet, van het Roomsch-Katholieke 
gymnasium voor meisjes ,,St. Angela" te 
Venray, van het zedelijk lichaam Ursula's 
Zusters t e Venrny. S. 249. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 

Op de voordracht · van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
7 April 1920, n°. 1065/3, afdeeling Hooger 
Onderwij s ; 

Gelet op artikel 11>7 der hoogeronderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Mei 1920, n°. 45); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 Mei 1920, n°. 1717, 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

R ebben goedgevonden en verstaan: 
het Roomsch-Katho!ieke gymnasium voor 

meisjes ,,St. Angela" te Venray, van het zedelijk 
lichaam Ursula's Zusters te Venray, t,e rekenen 
van 1 September 1919 voor een tijdperk van 
zes jaren aan te wij zen als bevoegd, om, met 
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van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 'heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(StaatBb1.ad n°. 58), ben ik van oordeel , dat de 
bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in geval 
van hooger beroep tegen een in 1918 genomen 
besluit van Gedeputeerde Staten, betreffende 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 
genomen, Raadsbesluit tot vaststelling van 
eene verordening, regelende de jaarwedden 
van de onderwijzers, verbonden aan openbare 
lagere scholen, ook na 1 J anuari 1919 eene 
beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, als volkomen rechtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in za.ke het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat de appellant niet-ont
vankelijk moet word en verklaard in zijn beroep. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig. ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

D e MiniBter van Onderwijs, KunBten 
en W etenBchappen, J. TH. DE VISSER. 

20 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente 01,dekerk tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 10 October 1918, n·'. 133, 3de afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de 
door den Raad der gemeente 01,dekerk op 
2·6 September 1918 vastgestelde verorde
ning tot regaling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 251. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente 01,dekerk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gronin
gen, van 10 October 1918, n°. 13~, 3de afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente 01,dekerk op 26 Sep
tember 1918 vastgestelde verordening tot rege
ling der jaarwedden van het onderwij zend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar; 

len Raacl van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies va.n 
29 October 1919, n°. 337 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensahappen, van 17 

Mei 1920, n°. 4878, afdeeling Lager onderwijs 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
01,dekerk bij zijn besluit ,an 26 September 
1918, n°. 3, eene verordening, regelende de 
jaarwedden van de hoofden en het onderwijzend 
personeel der openbare lagere school in die 
gemeente heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het onder
wij zend personeel der openbare lagere school 
bedragen, met inbegrip van hetgeen genoten 
wordt volgens de wet van 23 Februari 1918 
(Staatsbl.ad n°. 147): 1°. voor het hoofd der 
openbare lagere school te Niekerk, eene aan
vangswedde van f 1150, opklimmende na 20 
dienstjaren tot een maximum van f 1550; 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan eene aanvangswedde van 
f 750, opklimmende na 20 dienstjaren tot een 
maximum van f 1275; 3°. voor elk der onder
wijzers, die het hoofd der school bijstaan en 
den rang van hoofdonderwijzer bezitten, f 100 
meer da.n onder 2°. bepaald en wanneer zij 
den leeftijd van 23 jaren volbracht hebben en 
volgens artikel 24 der wet tot regeling van -het 
lager onderwij s moeten aanwezig zijn in scho
len met meer dan vier onderwijzers f 200 meer 
dan onder 2°. bepaald; 

in artikel 4, dat voor het geven van herha
lingsonderwijs a.an de daa.Ymede belaste onder
wijzers eene belooning wordt toegekend voor 
het hoofd der school van f 1 en voor elk der 
onderwijzers van bijstand van f 0.80 per lesuur;. 

in artikel 15 : Deze verordening treedt in 
werking met ingang van 1 Januari 1918 ; 

dat bij besluit van 10 October 1918, no. 133, 
3de afd., Gedeputeerde Staten van Groningen 
a.an die verordening hunne goedkeuring hebben 
onthouden, op grond, dat zij de jaarwedden 
van het onderwijzend personeel, de belooning 
voor het bezit der hoofdakte en die voor het 
geven van herhalingsonderwijs, onvoldoende 
achten geregeld ; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
01,dekerk bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek, dat eene salarisregeling worde vast
gesteld, overeenkomstig het Raadsbesluit van 
26 September 1918, n°. 3; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente 01,dekerk de jaarwedden 
van het hoofd en de onderwij zers, de belooning 
voor het bezit der hoofdakte en de belooning 
voor het geven van herhalingsonderwijs heeft 
bepaald, onvoldoende zijn te achten; 
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Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1°. tot en 

met 3°., en artikel 4 zullen luiden : 
,,Art. 1. De jaarwedden van het onderwij

zend personeel der openbare lagere school 
bedragen, met inbegrip van hetgeen genoten 
wordt volgens de wet van 23 Februari 1918 
(Btaatablad n°. 147): 

1 °. voor het hoofd der open bare lagere school 
te Niekerk : 

a. met minder dan 2 dienstjaren f 1300 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1400 
c. 4,, 6 1500 
d. 6 " 8 1550 
e. 8,, 10 1600 
f. 10 12 1650 
g. 12 14 1700 
h. 14 16 1750 
i. 16 18 1800 

i- " 
18,, dienstjaren 1850 

20. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan : 

a. met minder dan 2 dienstjaren 
b. 2 en meer, doch minder dan 
c. 4" 
d. 6 ,, 
e. 8,, 
f. ,, 10,, 
g. ,, 12,, 
h. ,, 14,, 
i. ,, 16,, 

4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 

.. 
f 800 

900 
1000 
1050 

. HOO 
ll50 
1200 
1250 
1300 

j. ,, 18 ,, dienstjaren 1350 
3°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 20. 
bepaald, en wanneer zij den leeftijd van 23 
jaren volbracht hebben en volgens artikel 24 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
moeten aanwezig zijn in scholen met meer dan 
vier onderwijzers, f 250 meer dan onder 20. 
bepaald." 

,,Art. 4. Voor het geven van herhalings
onderwijs wordt aan de daarmede belaste 
onderwijzers eene belooning toegekend van 
f 1.20 per lesuur, indien zij wel, en van f 1 
per lesuur, indien zij niet in het bezit der 
hoofdakte zijn ;" · 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
26 September 1918, n°. 3. 

Onze · Min,ister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast m·~t de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Btaatsblad zal 

worden geplaatat, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geachillen van Bestuur. 

Het Loo, den 20sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwija, Kunaten 
en Wetenachappen, J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 28 Juni 1920.) 
N°. 4878. 

LAGER ON lJ F:RWI.JS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad 
van Oldekerk, onderwij
zersjaarweddenregeling. 

's-Gravenhage, 17 Mei 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 17 November 
1919, n°. 78, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 337, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, :betref
fende het beroep, waarvan, krachtens machti
ging van Uwe Majesteit, van 19 Maart 1919, 
n°. 74, de overweging door mij bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente OUekerk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 10 October 1918, n°. 133, 3de afd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente 01,dekerk op 26 September 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Beatuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 337; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenachappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de sala
rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goedkeuring van gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de 
besluiten van Gedeputeerde Staten die goed-
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keuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedke;uing van Gedeputeerde Staten en beroep 
op Ons, voor zoover deze de vaststelling der 
salarissen betreffen, dee! uitmaken van eene 
regeling welke na 1 J anuari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wetis vastgesteld-te dezen aanzien ontbreekt; 

Overwegende wijders dat artikel XI der 
wijzigingswet voorschrijft dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden waarop de onder
wij zers aan de open bare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspra'llll hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
blad no. 14 7) ; 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad· v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwij zers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede 
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
een salarisregeling redelijkerwijze moet vol 
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Mini:;ter van Oru;l,erwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen . 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 F ebruari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, :hetwelk geleid heeft tot 

Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat 
de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeu1~ng van een, eveneens 
in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
van eene verordening, regelende de jaarwedden 
van de onderwijzers aan openbare lagere scho
len, ook na 1 Januari 1919 eene beslissing 
te nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is , 
of de appellant in zijn beroep niet ontvankelijk 
is, als volkomen rechtsgeldig moet worden 
beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort t e worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordit aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

21 Mei 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door R. van der 
Mei, onderwijzer aan de openbare lagere 
school te Beetsterzwaag (gemeente Opster. 
laru;J,) tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van F1·ieslaru;I,, van 13 Februari 
1919, n°. 101, 2• afdeeling, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente 
Opst.erlaru;I, op 28 Januari 1919 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 252. 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 3 April 1920, s: 165. 

2 1 Mei 1920. BESLUIT, houdende vaststelling 
van bepalingen omtrent de inrichting van 
het Departement van Oorlog. S. 253. 

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

Oorlog van 15 April 1920, Geheim, Litt. K. 41 : 
Den Raad van State gehoord (advies van 

4 Mei 1920, n°. 47 Geheim La. F/1); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Oorlog van 17 Mei 1920, Geheim, Litt . B55 ; 
Gelet op art. 4 van Ons Besluit van 21 April 

1913 (Staatsblad n°. 136); 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
onder intrekking van Ons Besluit van 30 Juni 

0 1919 (Staatsblad n°. 459) te bepalen als volgt : 
Art. I. Het aantal burgeram btenaren, in 

de rangen van Administrateur, Referendaris, 
Hoofdcommies, Commies, Adjunct-commies 
en Klerk bij het Departement van Oorlog 
bestaa t ui t ten hciogste : 

4 Administrateurs ; 
8 Referendarissen ; 
12 Hoofdcommiezen ; 
71 Commiezen, Adjunct-commiezen en Kler_ 

ken, die hebben voldaan aan het voor hunne 
aanstelling vereischte examen of aan een door 
Onzen Minister van Oorlog daarmede gelijkge
steld examen. 

Art. II. Het 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 denzelfden: rang, 
aangevuld kunnen worden door aanstelling 
in lageren rang. Jn dat geval mag het voor 
de tusschengelegen rangen vastgestelde aantal 
overschreden worden. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsbl,ad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 2lsten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorwg, W. F . PoP. 
( Uitgeg. 2 Juni 1920.) 

21 Mei 1920. M:rssrVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin in de provincien 
betreffende opgaven voor de gerechte
lijke statistiek. 

Bij nevenvermeld schrijven heeft mijn toen
malige ambtsvoorgang13r U H.E.G. verzocht 
de burgemeesters in Uwe provincie nit te 
noodigen maandelijks aan den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie bij het rechtscollege 
of het kantongerecht, dat het desbetreffend 
vonnis wees, kennis te geven van ten kantore 
van den gemeente-ontvanger gedane betalingen 
van boeten door bij verstek veroordeelden. 

Ter voldoening aan het door mijn ambtge
noot van Justitie thans gedaan verzoek, heb 
ik de eer UR.E.G. nit te noodigen om, in 
verband met het bovenstaande, nader onder 
de aandacht van de burgemeesters in Uwe 
provincie te brengen, dat in de gevalletl, waarin 

op het extract-vonnis staat vermeld, dat de 
dagvaarding aan den persoon van den beklaagde 
is beteekend, de kennisgeving van de betaling 
der opgelegde boete aan den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie kan achterwege blijven. 

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

22 Mei 1920. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Binnenvisscherij-reglement, van 
bet Zuidhollands che stroomenvisscherij

' reglement en van het Zuiderze~visscherij
reglement. S. 254. · 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 April 
1920 no. 3340, afdeeling Nijverheid '; 

' a:1et op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsbl,ad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad n°. 345), 
op het Binnenvisscherijreglement (Ons besluit 
van 15 April 1911, Staatsblad n°. 119), waarvan 
de gewijzigde tekst is bekend gemaakt in Ons 
besluit van 29 November 1915 (Staatablad n°. 
484), en dat laatstelijk is gewijzigd bij ons be
sluit van 8 Maart 1919 (Staatsbl,ad 11°. 65), op 

· het Zuidhollandsche stroomen-visscherijregle
ment (Ons besluit van 26 Juni 1911, Staatsbl,ad 
no. 163) en op het Zuiderzeevisscherijreglement 
(Ons besluit van 23 April 1915, Staatsblad n°. 
205), beide laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 October 1918 (Staatsbl,ad n°. 564) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
0

18 Mei 1920, n°. 43) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Mei 1920, n°. 4846, 
afdeeling Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en · verstaan: 
Art. 1. Het Binnenvisscherijreglement 

wordt als volgt gewijzigd : 
I. In lid 1 van artikel 9, zooals dat luidt 

na de daarin bij Koninklijk besluit van 8 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 65) aangebrachte wijziging, 
worden de letters d, e, f , en g veranderd resp. 
in c, d, e en /. 

II. Lid 4 van dat artikel wordt gelezen : 
,,4. Met afwijking in zoover van het bepaal

de in lid 2 van dit artikel en in lid 2 van artikel 
23 der Visscherijwet, mogen dobller-, reep- en 
zetlijnvisschers blankvoorn en ruischvoorn, 
die zij tusschen 23 April en 31 Mei vangen in 
aalfuiken, met de gebbe of met het kruisnet, 
tot een hoeveelheid van ten hoogste 5 K.G. 
behouden, als lokaas bezigen, in hun vaartuig · 
vervoeren en daarin in opslag hebben". 

III. Aan lid 1 van artikel 16 wordt, met 
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vervanging van de punt achter letter q door 
kommapunt, het volgende toegevoegd : 

,,r. blankvoorn 15 c.M. ; 
8. kolblei 20 c.M. ; 
t. ruischvoorn 15 c.M. ; 

u. serpeling 15 c.M." 
IV. Aan genoemd artikel 16 wordt toege

voegd een nieuw lid, luidende : 
,,4. Met afwijking in zoover van het bepaalde 

in het vorige lid van dit artikel en in het eerste 
lid van artikel 23 der Visscherijwet, mogen 
dobber-, reep- en zetlijnvisschers blankvoorn 
en ruischvoorn beneden de vastgestelde maat, 
die zij m et andere vischtuigen vangen, tot een 
hoeveelheid van ten hoogste 5 K.G. behouden, 
als lokaas bezigen, in hun vaartuig vervoeren 
en daarin in opslag hebben ". 

?,. Het Zuidhollandsche stroomenvisscherij
reglement wordt als volgt gewijzigd: 

I. In lid 1, letter a, van artikel 7 wordt, 
in plaats van ,,30 April", gelezen : ,,31 Mei". 

II. Lid 1, letter b, van dat artikcl wordt 
gelezen: 

,,b. van 23 April tot 31 Mei op barbeel , 
blankvoorn, brasem, karper, kolblei, meun, 
ruischvoorn, sneep, snoekbaars, winde en 
zeelt ;" 

III. Lid 1, letter c, van genoemd artikel 7 
vervalt, terwijl de letters d, e en f worden ver
anderd resp. in c, d en e. 

IV. Aan lid 1 van artikel 14 wordt, met 
vervanging van de punt achter letter p door 
kommapunt, het volgende toegevoegd: 

,,q. blankvoorn 15 c.M. ; 
r. kolblei 20 c.M. ; 
s. ruischvoorn 15 c.M. ; 
t. serpeling 15 c.M." 

3. Het Zuiderzee-visscherijreglement wordt 
als volgt gewijzigd : 

I. In lid 1, letter a, van artikel 8 wordt, 
in plaats van ,,30 April", gelezen : ,,31 Mei". 

II. Lid 1, letter b, van dat artikel wordt 
gelezen: 

,,b. voor blankvoorn, brasem, karper, kol
blei, meun, ruischvoorn, snoekbaars en winde 
van 23 April tot 31 Mei ;" 

III. Lid I, letter c, van genoemd a rtikel 
vervalt, terwijl de letters d en e worden ver
anderd in resp. c en d. 

IV. Aan lid 1 van artikel 10 wordt, met 
vervanging van de punt achter letter m door 
kommapunt, het volgende toegevoegd : 

,.n. blankvoorn 15 c.M. ; 
o. kolblei 20 c.M. ; 
p. ruischvoorn 15 c.M. ; 
q. serpeling 15 c.M." 

4. 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 H andel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 22sten Mei 1920. 
WILHELMINA, 

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

( Uitgeg. 27 Mei 1920.) 

2:l Mei 1920. BKSLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Harderioijk van 
29 Janttari 1920, n°. 1/3, strekkende tot 
wijziging van artikel 1 van de Verordening, 
regelende de inricbting der gemeentepo-
litie. . 266. 

Verlengd tot l Augustus 1920. 

25 Mei 1920. BESLUIT t;ot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Wieringen van 2 December 1919 tot 
vaststelling van een suppletoir kohier 
van den hoofdelijken omslag over 1919 
en het besluit van de Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 18 Februari 1920, 
no. 28, tot goedkeu:ring van dat kohier, 
voor zoover die besluiten betrekking 
hebben op den aanslag in den hoofdelijken 
omslag van Priru Friedrich von Hohen
wllern, van L. A. C. 0. Muldner von 
Mulnheim en van W. von Kummer. S. 256. 

WIJ WILHELMINA, EN7.. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 30 Maart 1920, 
n°. 3989, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat op het suppletoir kohier 
van den hoofdelijken omslag der gemeente 
Wieringen over 1919, door den Raad dier 
gemeente vastgesteld den 2den December 
1919, a.an de Gedeputeerde Staten van Noord
holland ter goedkeuring ingezonden bij brief 
van Burgemeester en Wethouders van 23 
Januari 1920 n°. 38, B. W., en door de Ge
deputeerde Staten voormeld goedgekeurd bij 
besluit van 18 Februari 1920, n". 28, o.m. voor
komen drie aanslagen, onderscheidenlijk ten 
name van Prins Friedrich von Rohenzollern, 
van L. A. C. 0. Miildner von Mulnheim en 
W. von Kummer, respectievelijk naar een 

I inkomen van f 800,000, f 200,000 en f 200,000; 
I dat, afgezien van de vraag of deze aanslagen 
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met de wP.t strooken. zij blijkbaar zijn geschied 
zonder rekening te houden met, of onderzoek 
in te stellen naar de werkelijkheid en geheel 
willekeurig zijn opgelegd ; 

dat een zoodanige willekeurige uitoefening 
door den Gemeenteraad van zijne bevoegdheid 
tot het vaststellen van aanslagen, is in strijd 
met het algemeen belang ; 

Gezien de artikelen 153 der .Gemeentewet en 
166 der Provinciale Wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
11 Mei 1920 n°. 28; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1920 n°. 6445, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Wegens strijd met het algemeen belang te 

vernietigen het bovenvermeld besluit van den 
Raad der gemeente Wieringen van 2 December 
1919 tot vaststelling van een suppletoir kohier 
van den hoofdelijken omslag over 1919 en het 
besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord 
holland van 18 Februari 1920, n°. 28, waarbij 
dat kohier is goedgekeurd, zoover die besluiten 
betrekking hebben op den aanslag in den hoof
delijken omslag van Prins Friedrich von Rohen 
zollern, van L. A. C. 0. Miildner von Mulnheim 
en van W. von Kummer. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afs~hrift aan den Raad van State medege
deeld zal worden. 

Het Loo, den 25sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini;ter van Binnenlandsche Zaken, 
CR. Rues DE BEERENBROUClr, 

( Uitgeg. 11 Juni 1920.) 

26 Mei 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1907 
(Staat,Bblad n°. 98), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 15, laatste lid, der 
Ongevallenwet 1901. S. 257. 

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

Arbeid van 8 April 1920, nn. 2699, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 15, laatste lid, der Ongevallen
wet 1901; 

Den Raad van St ... te gehoord (advies van 
11 Mei 1920, n°. 38); 

Gezien bet nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Mei 1920, n°. 3641, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
Ons besluit van 10 Mei 1907, Staatalilad 

n°, 98,_ te wijzigen en te bepalen als volgt: 
Emig art-ikel. 

Het eerste lid van artikel 2 van Ons besluit 
van 10 Mei 1907, StaatBblad nr. 98, wordt als 
volgt gelezen : 

,,Le klerken worden bij eerste aanstelling 
benoemd na metgunstig gevolg afgelegd exam en, 
waarvoor de eischen worden vastgesteld door 
Onzen Mimster van Arbeid. Zonder aflegging 
van het bovenbedoelde examen zijn benoem
baar zij, die in het bezit zijn van een einddiplo
ma Gymnasium, Roogere burgerschool met 
5-jarigen cursus, Handelsscbool met 5-jarigen 
cursus, Hoogere Handelsschool, Middelbaar 
Technische school of van de Hoofdonderwij zers
akte, verkregen na Kweekschoolopleiding" 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het StaatBblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden g~zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 26sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitge,g. 11 Juni 1920.) 

26 M ei 1920. BESLUIT, houdende nadere be
palingen omtrent de meting van binnen
vaartuigen. S. 258. 

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

Financien van 5 Maart 1920, n°. 137, Invoer
rechten, van Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel van 12 Maart 1920, n°. 
2198, Afdeeling Nijverheid, en van Onzen Mi
nister van Waterstaat van / 30 Maart 1920, 
n°. 302, Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de Wet van 22 December 1919 
(Staatsblad n°. 880) ; 

Herzien Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staats
blad n°. 164), laatstelijk gewijzigd bij dat van 
25 Juni 1918 (Staatsblad n°. 433); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1920, n°. 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor- , 
noemde Ministers van 5 Mei 1920, n°. 186, 
Invoerrechten, van 12 Mei 1920 n°. 3915, Af
deeling Nijverheid, en van 20 Mei 1920, n°. 303, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 13 van Ons voormeld ge

wijzigd besluit van 20 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 164) wordt gelezen als volgt: 

,,Het meetloon, door den belanghebbende 
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aan het Rijk te voldoen, bedraagt voor elke 
1000 kilogram laadvermogen : 

a. tot en met 600,000 kilogram. . f 0,05, 
b. boven 600,000 kilogram . . . 0,025 • 

Het meetloon bedraagt voor elk vaartuig 
ten minste f 5 en ten hoogste f 60. 

De kosten van de ijkplaten zijn in het meet
loon begrepen. 

Daarenboven wordt voor elke geplaatste ijk
schaal f 4 voldaan. 

Het meetloon en de kosten worden tegen 
quitantie betaald aan den scheepsmeter, die 
daarvoor, alvorens tot de meting of het plaatsen 
van ijkschalen over te gaan, zekerheid kan 
vorderen". 

Art. II. In artikel 17 van Ons voormeld 
gewijzigd besluit wordt in plaats van het woord 
,,kosteloos" gelezen: ,,tegen beta.ling eener ver
goeding van f 2." 

Onze.Ministers van Financien, van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van <lit besluit, het
welk in het Staatsbkul, zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister _van Financien, DE VRIES . 

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

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
( Uitgeg. 15 Oct. 1920.) 

27 Mei 1920. BESLUIT tot herziening der 
regeling van de directie en de bezoldi
gingen van het personeel der Indische 
pensioen- en Weduwon- en Weezenfondsen. 
s. 259. 

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

Kolonien van 26 April 1920, Pensioenfondsen, 
no. 24; 

Gelet op artikel 2, lid 2, der wet van 25 
Juli 1918 (Staatsblad n°. 480) tot opriohting 

, van pensioenfondsen voor de landsdienaren in 
Nederlandsr,h -lndie, op artikel 6, lid 1, van 
Ons hesluit van 16 October 1918 (Staatsblad 
n°. 566) tot vaststelling van de regelen voor het 
beheer enz. betreffende die pensioenfondsen en 
op de bij Ons besluit van <lien dag (Staatsblad 
n°. 568) gewijzigde reglementen der Weduwen
en Weezenfondsen van Europeesche burgerlijke 
ambtenaren in Nederlandsch-lndie en der 
Europeesohe officieren van het Nederlandsoh
Indische leger,_zoomede op het bij Ons besluit 

van 9 Juli 1919 (Staatsbkul, n°. 472) aangevulde 
en opnieuw afgekondigde reglem ent voor het 
weduwen - en weezenfonds van militairen 
beneden den rand van officier bij <;le koloniale 
troepen ; 

Nog gelet op Ons besluit van 23 Januari 
1920 (Staalsblad n°. 37) tot vaststelling van 
regelen ten aanzien van de bezoldiging van 
burgerlijke Rijksa;mbtenaren; 

Den Raad van State gehoord (ad.vies van 
11 Mei 1920, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Mei 1920, Pensioen
fondsen n'. 84 ; 

0., dat het wenschelijk is de bezoldigingen 
van den directeur en den tweeden directeur 
en van de verdere am btenaren en bedienden 
van de pensioenfondsen voor de koloniale 
landsdienaren in overeenstemming te brengen 
met die vastgesteld bij het ,,Bezoldigingsbesluit 
B11rgerlijke Rijksambtenaren 1920" en tevens 
de . bestaande regeling op andere punten t e 
wijzigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1920 

te bepalen als volgt : 
Art . 1. 1. De navolgende fondsen, te 

weten: 
A. het Weduwen- en Weezenfonds: 
1. van Europeesche burgerlijke ambtenaren 

in Nederlandsch-lndie, 
2. der Europeesche officieren van het JI, eder

landsch-Indische leger, 
3 . . van militairen beneden den rang van 

officier bij de koloniale troepen, 
B. het Eigen pensioenfonds voor : 
1. , De Europeesche· burgerlijke ambtenaren, 
2. de Inlandsche ambtenaren, · 
3. de officieren van de landinacht, 
4-. de Europeesche en met dezen gelijkge

stelde militairen beneden den rang van officier, 
en 

5. de niet-Europeesche militairen beneden 
den rang van officier, 
. gezamenlijk te noemen ,,De .Pensioen/ondsen 

voor de Koloniale Landsdienaren", worden 
gesteld onder eene directie. 

2. 1. Het personeel van de directie bestaat 
uit: 

een directeur, 
een tweede directeur, 
twee am btenaren eerste k!asse, 
zes am btenaren tweede klasse, 
zes am btenaren derde klasse, 
schrijvers of klerken, 
bedienden. 
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2 Tot <le ambtenaren eerste, tweede of I f 2600, en een bediende, die tevens tot huisbe 
derde klasse behooren een of meer wiskundigen waarder wordt aangesteld, eene jaarwedde 
en een of meer boekhouders(sters); een van · van ten minste f 1500 en ten hoogste f 2000. 
de schrijvers of klerken kan worden aan- Ook hiervoor geldt het bepaalde van de 
gewezt>n als kassier en een of rneer van de laatste zmsnede van het vorig lid. 
schrijvers of klerken of van de bedi enden kun- 5. 1. De jaarwedden van de in het vorig 
nen tevens worden aangesteld als huisbewaar- . artikel genoemde ambtenaren en bedienden 
ders . worden bij bekwaamheid, geschiktheid en 

3. De bedienden kunnen zijn bode, assis- dienst-ijver periodiek verhoogd totdat de voor 
tent-bode en/of binder. ieder vastgestelde grens is bereikt, op de 

3 . 1. De directeur, de tweede directeur, volgende wijze: 
zoomede de ambtenaren le en 2e klasse worden voor den directeur driemaal, telkens na 
benoemd, geschorst en ontslagen door Ons; twee jaren dienst in dien rang, met f 500 ; 
de am btenaren 3° klasse door Onzen Minister voor den tweeden directeur zesmaal, telkens 
van Kolonien ; de schrijvers of klerken en de na een jaar dienst in dien rang, met f 200; 
bedienden, zoomede dag- en maandgelders voor de ambtenaren eerste klasse tienmaal, 
worden benoemd, geschorst en ontslagen door telkens na een jaar dienst in dien rang, met · 
den directeur der fondsen. f 100 ; 

2. Voor de benoeming tot klerk of tot voor de a-mbtenaren tweede klasse tienmaal, 
ambtenaar wordt, indien de candidaten geen telkens na een jaar dienst in <lien rang, met 
hoogere diploma's bezitten, vereischt een f 100 : 
getuigschr1ft van een voldoend afgelegd exa- voor de ambtenaren derde klasse twaalfmaal, 
men hetzij voor de betrekking van klerk bij een telkens na een jaar dienst in <lien rang, met 
der Departementen van Algemeen Bestuur, f 100; 
hetzij voor boekhouder of wiskundige. voor de schrijvers of klerken achtmaal, 

In b\jzondere gevallen kan van dezen regel telkens na een jaar dienst in dien rang, met 
worden afgeweken, alsook ten behoeve van de f 100, en viermaal, telkens na een jaar dienst 
am btenaren, die voorheen reeds bij de Weduwen- in <lien rang, met f 50 ; 
en Weezenfondsen van Tndisehe landsdienaren voor den bediende-binder tweemaal, t elkens 
werkzaam waren. na een jaar dienst in dien rang, met f 100, 

3. l3evordering in rang geschiedt bij keuze. en v;ermaal, telkens na een jaar d.enst in dien 
4. 1. De jaarwedden bedragen voo.r: rang, met f 50; 
den directeur ten minste f 5500 en ten voor den bediende-bode zesmaal, telkens na 

hoogste f 7000 ; een jaar dienst in dien rang, met f 50 ; 
den tweeden directeur ten minste f 4800 en voor den bediende-assistent-bode eenmaal, 

ten hoogste f 6000; na een haar dienst in dien rang, met f 100, en 
de am btenaren eerste klasse ten minste tweemaal, telkens na een jaar dienst in dien 

f 4000 en ten hoogste f 5000; rang, met f 50; · 
de ambtenaren tweede kl~sse ten minste voor den schrijver of klerk- tevens huisbe-

f 2800 en ten hoogste f 3800 ; waarder tienmaal, telkens na een jaa r dienst 
de ambtenaren derde klasse ten minste in dien rang, met f 100; 

f 2000 en ten hoogste f 3200; voor den bediende- tevens huisbewaarder 
de schrijvers of klerken ten minste f 1300 viermaal, telkens na een jaar dienst in <lien 

en ten hoogste f 2300; rang, met f 100, en tweemaal, telkens na een 
den bediende-binder ten minste f 1400 en jaar dienst in dien rang, met f 50. 

ten hoogste f 1800; 2. De toekenning van de periodieke ver-
den bediende-bode ten minste f 1400 en ten hoogingen geschiedt door Onzen Minister van 

hoogste f 1700 ; Kolonien, behalve voor de door den directeur 
den bediende-assistent-bode ten minste benoem:de ambtenaren en bedienden, aan wie 

f 1300 en ten hoogste f 1500. ook de verhoogingen d.oor dezen worden 
Ten aanzien van het laatstgenoemde am bt toegekend. 

zal Onze Minister van Kolonien eene lagere 6. De na te noemen bepalingen- van het 
bezoldiging kunnen vaststellen. ,,Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte-

2. Een schrijver of klerk, die tevens tot naren 1920" (Staatsblad n°. 37) met de daarin 
huisbewaarder wordt aangesteld, geniet een nad~r aa.n te brengen aanvullingen en wijzigin
jaarwedde van ten minste f 1600 en ten hoogste gen vinden voor het personeel van de directie 
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van de Pensioenfondsen voor de Kolonia.le 
La.ndsdienaren overeenkomstige toepassing : 

van artikel 1. de leden 2, 3 en 7 ; 
van a.rtikel 6, lid 2, 3 en 7 ; 
artikel 7; 
van artikel 8, lid 2 ; 
artikel 9; 
artikel 11 , met dien verstande, dat in lid 2 

voor de woorden ,,'s Rijks Scha.tk1st" wordt 
gelezen ,,de fondsen" en in lid 3 voor de woorden 
,,in 's Rijks bela.ng" wordt gelezen ,,in h~t 
bela.ng van de fondsen of van het Rijk" ; 

van artikel 12, de leden 1 tot en met 3 ; 
artikel 13; 
de artikelen 14 en 15, met dien verstande, 

da.t de voor de bevordering of of de buitenge
wone verhoogingen benoodigde gelden moeten 
zijn beschikbaar gesteld bij de begrooting 
van ontvangsten en uitgaven voor de fondsen; 

van artikel 16, de leden 1 tot en met 3 ; 
artikel 17; 
artikel 18, met dien verstande, dat het vol

gens lid 1 benoodigde bedrag moet worden 
beschikbaa.r gesteld bij de begrooting va.ii 
ontvangsten en uitgaven voor de fondsen; 

artikel 19, lid 1 tot en met 3; 
artikel 20, met uitzondering van de laatste 

zinsnede, en met dien verstande, dat onder 
1°. voor de woorden ,,in 's Rijks dienst" wordt 
gelezen ,,in dienst der fondsen", en onder 20Voor 
,,eene burgerlijke Rijksbetrekking", ,,eene be
trekking bij de fondsen" ; 

de artikelen 21 en 22 ; 
van artikel 30, de leden 1 tot en met 5 en 7 ; 
de artikelen 31, 32, 33 en 34, met dien 

verstande, dat in het le lid van artikel 33 voor 
,,Staatsbegrooting" wordt gelezen ,,begrooting 
van ontvangsten en uitgaven voor de fondsen" ; 
artikel 40. 

7. Voor gevallen, waa.rin dit besluit niet 
of niet naa.r billijkheid voorziet, wordt door 
Ons eene bijzondere regeling getroffen op 
voordracht van Onzen Minister van Kolonien. 

~- Ons besluit van 16 October 1918 (Staats
blad n°. 567) wordt buiten werking gesteld. 

Onze Minister van Kolonien is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, da.t in het Staats
blad zal worden geplaa.tst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State 
en aan de Algemeene R ekenkamer. 

Ret Loo, den 27sten Mei 1920. 
. WILHELMINA. 

De Minister mn Kolonien, DE GRAAFE'. 

(Uit,ge.g. 21 Juni 1920.) 

28 Mei 1920. WET tot wijziging van de 
Militiewet. S. 260. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 331 , 1-7. 
Hand. ide 1919/20, bladz. 1950. 
Hand. I• Kamer 1919/20, bladz. 659, 670. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging gen om en hebben, 

da.t het wenschelijk is ook la.ndstormdienst rn 
aanmerking te doe,n komen bij vrijstelling we
gens broederdienst; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. De Militiewet (Staatablad 1912, 

no. 21; 1916, n°. 36; 1917, n°. 243,244 en 411; 
1918, n°. 499) wordt gewijzigd als volgt : 

Art. 23. In het eerste lid wordt onmiddel
lijk achter de woorden ,,hetzij bij de militie", 
ingevoegd : ,,hetzij bij den landstorm " . 

Tusschen a.rt. 24 en art. 25 wordt ingevoegd 
een nieuw a.rtikel, luidende: 

Art. 24a. 1. ~s broederdienst komt ook 
in aanmerking de dienst van den broeder, die: 

1°. bij den la.n~storm in werkelijken dienst 
is geweest gedurende ten minste een door Ons 
te bepalen tij d ; 

2°. wegens zie)i:te of gebreken, door den 
dienst bekomen, uit den dienst bij den land
storm is ontsla.gen ; 

3°. gedurende zijn werkelijken dienst bij 
den la.ndstorm is overleden. 

2. De tijd, onder 1°. bedoeld, wordt op niet 
minder da.n zes :rn,aanden bepaald. 

3. Voor de toepassing van de bepaling van 
het eerste lid onder 1°. worden samengeteld de 
werkelijke dienst, iiien de broeder bij de militie 
en dien, welke hij bij den landstorm heeft ver
vu ld. 

4. Door Ons 'fOrdt bepaald : -
a . in hoever de tijd, gedurende den werke

lijken dienst met verlof doorgebracht, en in 
hoever de duur der verbintenis van den vrij
williger van den la.ndstorm voor de toepassing 
van de bepa.ling van het eerste lid onder 1°. 
a.I of niet a.ls werkelijke dienst wordt beschouwd; 

b. welke groepen van personen moeten 
worden geacht d.\enst bij den la.ndstorm te 
hebben vervuld v~n zoodanigen aa.rd, da.t deze 
a.ls broederdienst puiten a.anmerking blijft". 

Art. 27. In het tweede lid onder a wordt 
a.chter ,,militie" ingevoegd : ,,of bij den !a.nd
storm". 

In hetzelfde lid onder r. wordt a.chter ,,militie" 
ingevoegd: ,,of van den landstorm". 

Art. 2. 1. Door Ons worden de noodige maat
regelen getroffen, ten einde de in deze wet neer
gelegde wijzigingen van de Militiewet reeds ten 
aa.nzien van de li chtingen der militia van 1920 
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en 1921 toe te passen, 'met dien verstande, dat 
de dienstplichtigen van de lichting 1920, die op 
grond van deze wet alsnog van den dienst 
worden vrijgesteld, met betrekking tot het 
recht op vrijstelling van ingeschrevenen voor 
de lichting 1921 worden beschouwd niet tot 
dienst verplicht te zijn. 

2. Bij de in het vorig fid bedoelde maat
regelen kan desvereiscbt worden afgeweken 
van de geldende wettelijke voorschriften. 
Tevens kan daarbij als datum, waarop de reden 
van vrijstelling moet hebben bestaan, een 
antler tijdstip worden aangewezen dan in art. 
21, tweede lid, der Militiewet is vermeld. 

Art. 3. Deze wet treedt in werk ng met 
ingang van den dag na diel)- harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorwg, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROU"CK. 

( Uitgeg. 16 J uni 1920). 

28 Mei 1920. WET tot wijziging van de 
Militiewet, de Landweerwet en de Land
stormwet. S. 261. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 346, 1-6. 
Hand. ·idem 1919/20, bladz. 1950-1952. 
Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 659, 670. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in · overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de prijsstijging der 
eerste levensbehoeften wenschelijk is de in de 
dienstplichtwetten gestelde maxima voor kost
winnersvergoeding te verhoogen en zoodanige 
vergoeding te kunnen verleenen ook wegens 
onverplicht verblijf in werkelijken dienst ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De artt. 32 en 84 der Militiewet 

(Staatsbl,ad 1912, n°. 21 ; 1916, n°. 36; 1917, 
n°.'s 243, 244 en 411 ; 1918,•n°. 499), art. 1·5bis 
der Landweerwet (Staatsblad 1901, n°. 160 ; 
1906, n°. 73; 1907, n°. 187; 1909, n°. 421 ; 
1913, n°. 148; 1916, n°. 205; 1917, n°.'s 243 
en 244; 1918, n°. 499) en art. 9 der Landstorm
wet (Staatsbl,ad 1913, n°. 149; 1915, n°. 242; 
1916, no. 207; 1917, n°.'s 243 en 244; 1919, 
n n. 413) worden gewijzigd als volgt: 

Art. 32 der Militiewet. 
In het tweede lid wordt in plaats van ,,een 

gulden" gelezen : ,,een gulden vijf en zeventig 
cent". ' 

1920. 

Art. 84 der Militiewet. 
EerBte lid. In den aanhef wordt tusschen 

de woorden ,,het" en ,,verblijf" gevoegd het 
woord,,,verplicht". In plaats van ,,een gulden" 
wordt gelezen: ,,'een gulden vijf en zeventig 
cent". Aan het lid wordt een tweede volzin 
toegevoegd, luidende : ,,Wij behouden Ons voor, 
zoodanige vergoeding ook te doen t oekennen 
ter zake van onverplicht verblijf in werkelijken 
dienst van den ingelijfde". • 

Art. 15biB der Landweerwet. 
Eerste _lid. In den aanhef wordt tusschen 

de woorden ,,het" en ,,verblijf" gevoegd het 
woord ,,verplicht". In plaats van ,,een gulden 
vijftig cent" wordt gelezen : ,,twee • gulden 
vijftig cent". Aan het lid wordt een tweede 
volzin toegevoegd, luidende: ,,Wij behouden 
Ons voor, zoodanige vergoeding ook te doen 
toekennen ter zake van onverplicht verblijf 
onder de wapenen of in werkelijken dienst van 
deµ dienstplichtige". 

Het vierde lid verv,i,lt. 
Art. 9 der Landstormwet. 
Ee1·ste lid. In den aa.nhef wordt tusschen 

de woorden : ,,het" en ,,verblijf" gevoegd het 
woord ,,verplicht" . In plaats van ,,twee gul
den" wordt gelezen : ,,drie gulden". Aan het 
lid wordt toegevoegd een tweede volzin, 
luidende : ,,Wij behouden Ons voor, zoodanige 
vergoeding ook te doen toekennen ter ,zake 
van onverplicht verblijf in werkelijken dienst 
van den dienstplichtige en ter zake van ver
blijf in werkelijken dienst van den vrijwilliger 
bij den landstorm". 

Twee4e lid. Le eerste volzin wordt gelezen: 
,,Wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
of andere buitengewone omstandigheden tot 
den landstorm behoorende dienstplichtigen 
of vrijwilligers in werkelijken dienst zijn ge
roepen, worden de gelden, benoodigd voor de 
uitbetaling van de in het vorig lid bedoelde 
vergoeding, naar door Ons te stellen regelen 
voorgeschoten uit de gemeentekas". 

2. Ten aanzien van de ingelijfden bij de 
militie en de dienstplichtigen bij de landweer, 
voor wier verblijf in werkelijken dienst tot op 
den <lag der inwerkingtreding van deze wet 
vergoeding wegens kostwinnerschap wordt 
genoten tot een hooger bedrag dan een gulden 
vijf en zeventig cent per dag, voor zooveel 
betreft een ingelijfde bij de militie, of van twee 
gulden vijftig cent per dag, voor zooveel be
treft een dienstplicht1go biJ de landweer, kan 
het genot van dit hoogere bedrag worden be
stendigd tot aan het tijdstip, wa,arop hun tegen
woordig verblijf in werkelijken clienst eindigt. 

29 



28 ' ME I, 450 

Voor vrijstelling van dien werkelijken dienst 
wegens kostwinnerscbap kunnen de in den 
vorigen volzin bedoelde ingelijfden bij de 
niilitie niet in aanmerking komen, zoo de be
langen van den dienst bet wenscbelijk maken 
zoodanige vrijstelling niet te verleenen en bij 
bestencliging van bet in genoemden volzin 
bedoelde laatstelijk te bunnen aanzien toege
kende vergoedingsbedrag voldoende in de 
middelen tot levensonderboud va.n bet gezin 
of van de personen, bedoeld in artikel 32, eerste 
lid, der Militiewet, zou worden voorzien. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien, waarop de duur der beer 
scbende buitengewone omstandigbeden eindigt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 28sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

De Minister van Rinnenland,sche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UOK. 

( Uitgeg. 16 J uni 1920.) 

28 Mei 1920. WET, tot verbooging en wijziging 
van de wet tot voorloopige vaststelling 
van bet zesde boofdstuk der Staatsbegroo
ting voor bet dienstjaar 1920. (Departe
ment van Marine). S. 262. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verboogd. 
Tengevolg~ hiervan wordt ' be.t totaal yan 

de Ilde onderafdeeling der Iste afdeeling, bet 
tote.al van de Iste afdeeling, zoomede bet eind
cijfer van bet voorloopig va.stgestelde Vlde 
boofdstuk der Staatsbegrooting voor 1920 ver
boogd met f f 2,862,884. 

28 Mei 1920. WET, tot verbooging van bet 
zesde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
bet dienstjaar 1919. S. 263. 

Bij deze wet wordt een artikel verboogd. 
Tengevolge hiervan wordt bet totaal van de 

Ilde onderafdeeling der Iste afdeeling, bet 
totaal der Iste afdeeling en bet eindcijfer van 
bet VIde boofdstuk der Staatsbegrooting voor 
1919 verhoogd met f 3,750,000. 

28 M ei 1920. BESLUIT, boudende vaststelling 
van nieuwe regelen omtrent bet verleenen 
van geldelijke tegemoetkoming aan de 
nagelaten betrekkingen van in en door 
den dienst omgekomen Europeescbe en met 
deze gelijkgestelde landsdienaren in Neder
land,sch-Jnd,ie. S. 264. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
0 verwegende, dat bet wenscbelijk is nieuwe 

regelen te stellen omtrent bet ver!eenen van 
geldelijke tegemoetkoming a.an de nagelaten 
betrekkingen van in en door den dienst om
gekomen Europeescbe en met deze gelijkge. 
stelde landsdienaren in Nederland,sch-lndie; 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Kolonien van 21 Februari 1920, 9de afd eeling, 
no. 15; 

Den Raad van State gehoord (ad"ies van 
13 April 1920, n°. 26) ; · 

Gezien de · nadere voordracht ·van Onzen 
voornoemden Minister van 22 Mei 1920, 9de 
afdeeling, no. 31 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Metintrekking van a.lie ter zake bestaande 

bepalingen vast te stellen bet volgende 

REGLEMENT betreff end,e de toekenning van 
pensioenen en onderstand,en ten laste van 
de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie aan 
de nagelaten betrekkingen van in endoorden 
dienst omgekomen Europeesche en met dez~ 
gelijkgestelde land,sdienaren. 

Art. 1. (1) In de gevallen, omscbreven in 
artikel 3 van dit reglement, wordt pensioen 
of onderstand of beiden toegekend aan de in 
die artikelen aangeduide nagelaten betrekkingen 
van omgekomen landsdienaren. 

2. In de gevallen, omschreven in artikel 4 
van dit reglement, kan a.an de in dat artikel 
aangeduide nagelaten betrekkingen van omge
komen landsd ienaren ondersta1,1d worden toege
kend. 

3. De toekenning van bet pensioen of den 
onderstand, in dit artikel bedoeld, gescbiedt 
naar de in dit reglement gestelde regelen. 

2. 1. Bij de toepassing van dit reglement 
worden onder ,,omgekomen landsdienaren" 
verstaan : 

a. Europeescbe en met deze gelijkgestelde 
burgerlijke landsdienaren, zoowel in vasten 
a.ls in tijdelijken Nederlandsch-Indischen dienst, 

b. oflicieren - voor zoover te bunnen aan
zien niet anders is of wordt bepaald - en 
Europeescbe en met deze gelijkgeste!de mili
tairen beneden den rang van o-flicier van de 
Nederlandscbe-Indiscbe landmacbt, zoomede 
de met laatstgemelden gelijkgestelde militaire 
personen, 

die den dood bebben gevonden hetzij bij en 
door de uitoefening van gevorderde of bevolen 
dienstverrichtingen, hetzij onder andere om
standigheden, welke zoodanig a.an de ambts
vervulling zijn verbonden, dat zij in dit opzicbt 
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met gevorderde of bevolen dienstven'ichtingen 
kunnen worden gelijkgesteld, of die aan de 
rechtstreeksche gevolgen van verwondingen 
dan wel ziels- of lichaamsgebreken, in een der 
vorenbedoelde gevallen of omstandigheden 
bekomen, zijn overleden. 

2_ Indien naar het oordeel van de autoriteit, 
belast met de toekenning van het pensioen of 
den onderstand, twijfel bestaat omtrent de 

• oorzaak van · het overlijden van den lands
dienaar, kan die autoriteit, alvorens tot de 
toekenning over te gaan, de overlegging vor
deren van een met redenen omkleed getuig
schrift van een geneeskundige, waaruit blijkt, 
dat de dood het rechtstreeksch gevolg was van 
eene verwonding of een ziels- oflichaamsgebrek 
als in het vorig lid omschreven. 

3_ 1. Aan de weduwe van den omgeko
men landsdienaar wordt pensioen toegekend. 

2. All,n de wettige of gewettigde kinderen 
van den omgekomen landsdienaar wordt onder
stand toegekend. 

3. Aan de wettiglijk erkende riatuurlijke 
kinderen van den omgekomen landsdienaar 
wo'rdt 'onderstand toegekend. 

4. 1. Aan andere dan de in artikel 3 
bedoelde nagelaten betrekkingen van den om
gekomen landsdienaar kan onderstand worden 
verleend, wanneer blijkt, dat zij als gevolg van 
het overlijden van dien landsdienaar aan der
gelijken onderstand dringend behoefte hebben. 

2. Onder de in het eerste lid van dit artikel 
omschreven voorwaarde kan onderstand worden 
toegekend aan door den omgekomen landsdie
naar nagelaten kinderen, die aan de bepalingen 
van dit reglement geen rech~ op onderstand 
kunnen ontleenen. 

5. Geen pensioen wordt t'oegekend : 
a. aan de weduwe, wier huwelijk voltrokken 

is na het ontstaan van de verwondingen, ziels
oflichaamsgebreken, aan welker rechtstreeksche 
gevolgen · haar echtgenoot is overleden ; 

b. aan de weduwe, die op het oogenblik, 
waarop haar echtgenoot het leven verliest, 
krachte~s rechterlijk vonnis, uitsluitend op zijn 
verzoek uitgesproken, van hem gescheiden is 
van tafel en bed. 

6. Geen onderstand als bedoeld in artikel 3 
wordt toegekend: 

a. aan kinderen, die het negentiende levens
jaar zijn ingetreden of gehuwd ·zijn; · 

b. a.an kinderen, die geboren zijn uit een hu
welijk, dat voltrokken werd na het ontstaan 
van de verwondingen, ziels- of lichaamsge
breken, aan welker rechtstreeksclie gevolgen de 
vader overleden is 

c. aan kinderen, die ge~ettigd of wettiglijk 
erkend zijn na het ontstaan van de onder b 
bedoelde verwondingen, ziels- of lichaams
gebreken; aldus gewettigde kinderen, die 
v66r dat tijdstip wettiglijk waren erkend, 
behouden evenwel -de voor hen uit artikel 3, 
derde lid, voortspruitende rechten. 

7. Aan personen, tegen wie rechtinga.ng is 
verleend wegens misdrijf, wordt geen pensioen 
of onderstand toegekend, zoolang zij zich in 
hechtenis bevinden. 

8. 1. Voor zooveel betreft de weduwen van 
militaire landsdienaren, en van de met dezen 
gelijkgestelde militajre personen wordt het 
pensioen vastgesteld overeenkomstig den rang, 
dien de overledene laatstelijk in werkelijken 
dienst heeft bekleed of waaraan zijne betrekking 
was gelijkgesteld : het bedraagt per jaar voor 
de weduwe van een : 

luitenarit-generaal . 
generaal-majoor . 
kolonel .. , •. 
luitenant-kolonel 
majoor .. _ .. 
kapitein(ritmeester) 
eersten luitenant. . 
tweeden luitenant. 
onderluitenant 
kapelmeester der stafmuziek 

. f 1_500 

. ,, 1400 

. ,, 1200 
• ,, HOO 
. ,, 1000 

850 
650 
550 
550 
550 

militair opzichter der I le kl. ,, 550 
meestergeweermaker der 2e kl. ,, , 550 
militairapothekersassistent der I 3e kl. ,, 450 
adjudant-onderofficier magazijn-

meester der artillerie . . . . . 
adjudant-onderofficier magazijn-

meester bij de intendance . . . . . 
adjudant-onderofficieren niet val

lende onder een der overige groepen. 
sergeant-majoor . . . . . . . . 
artillerie-werkman der le klasse 

450 

450 

450 
350 
350 

sergeant .. . . . . . . . . . . 250 
artillerie-werkman der 2e klasse 250 
korporaal . . . . . . . . . . . 250 
artillerie-werkman der 3e klasse 250 
soldaat . . . ·. . . . . . . . . 250 
leerling-werkman . . . . . . . 250 
2. Titulaire rangen, door den overledene 

bekleed, komen bij de toekenning van het 
pensioen niet · in aanmerking . 

3. Voor zoove.el betreft de weduwen van 
burgerlijke landsdienaren wordt het pensioen 
berekend naar den volgenden maatstaf, wa;ubij 
onder bezoldiging wordt verstaan hetgeen 
volgens het Europeesch burgerlijk pensioen
reglement als zoodanig wordt aangemerkt : 

29• 
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Jaarljjksch 
Hoogste maandelijksche bezoldiging, bedi:ag van 
door den o rnrleden landsdienaar het pensi

van 

genoten. 

f 2000 of meer. 
f 1500 tot beneden f 2000 
,, 1000 1500 

800 1000 
600 800 
400 
300 
200 ,, 
150 ,, 
100 ,, 

600 
400 

,, 300 
200 
150 

oen der 
weduwe. 

I f 1500 
1400 
1200 
1000 

850 
750 
650 
550 
450 

,, 350 
minder dan f 100 250 

9. 1. De onderstand van de wettige Of 
gewettigde kinderen, bedraagt, ongeacht het 
aantal der kinderen : 

a. indien de weduwe niet in ' het genot van 
pensioen krachtens dit reglement wordt gesteld, 
het bedrag, in artikel 8 voor het pensioen van 
de weduwe' bepaald: 

b. indien de weduwe pensioen krachtens dit 
reglement geniet, de helft van het onder a 
bedoeld bedrag. 

2. Indien de weduwe overlijdt, of indien 
haar pensioen vervalt of wordt ingetrokken, 
wordt de onderstand van de wettige of gewet
tigde kinderen verhoogd tot het in het vorige 
lid onder a bedoeld bedrag. 

3. Van en met den dag, waarop de weduwe 
alsnog in het genot treedt van pensioen, dan wel 
weder in het genot treedt van haar eerder 
vervallen pensioen, wordt de onderstand van 
de wettige of gewettigde kinderen nader bepaald 
op een bedrag, gelijk aan de helft van het pen
sioen der weduwe. 

4. Overigens komt, zoolang nog tenminste 
een kind deel heeft aan den onderstand, in het 
bedrag daarvan geen verandering. 

10. De onderstanden, toe te kennen aan de 
door den omgekomen landsdienaar nagelaten 
wettiglijk erkende natuurlijke kinderen, worden 
in ieder voorkomend geval en voor elk kind 
afzonderlijk vastgesteld tot zoodanige bedragen 
als billijk en nciodzakelijk worden geacht, met 
dien verstande, dat het gezamenlijk bedrag 
van deze onderstanden niet mag overschrijden 
het bedrag van het penisoen, dat op- den voet 
van artikel 8 wordt of zou worden toegekend. 

11. De onderstanden, in artikel 4 bedoeld, 
worden voor ieder voorkomend gevalafzonderlijk 
vastgesteld tot zoodanig bedrag, voor zoo 
langen tijd en onder zoodanige voorwaarden 
als billijk en noodzakelijk wordt geacht. 

12. Wettige en gewettigde kinderen, die, 
nadat hun krachtens artikel 3 onderstand is 
verleend, komen te verkeeren in een der ge
vallen, in artikel 6 onder a aangeduid, houden 
op deel te hebben aan den onderstand van en 
met den eersten dag der ma.and, volgende op 
die, waarin zij het negentiende levensjaar 
intreden of hun huwelijk voltrokken wordt . 

13. 1. Pensioenen en onderstand worden 
in den regel genoten van en met den dag, 
volgende op dien, waarop de door den overleden 
landsdienaar genoten inkomsten van den lande 
hebben opgehouden. 

2. Pensioenen of onderstanden, niet aange
vraagd binhen achttien maanden, nadat daarop 
recht is verkregen of herkregen, worden uitge
keerd van en met den eersten dag der ma.and, 
volgende op die, waarin de aanvraag is inge
komen, in Nederland bij het Departement van 
Kolonien, in Nederlandsch-Indie bij het De
partement van Oorlog, indien de overledene 
laatstelijk was militair of militair persoon, en 
anders bij het Departement van Financien. , 

3. Heeft die aanvraag met binnen vijf 
jaren plaats, dan gaat het recht of het her
kregen recht op toekenning van pensioen of 
onderstand onherroepelijk verloren. 

14. Het pensioen vervalt: 
a. van en met den eersten dag der ma.and, 

volgende op die waarin de weduwe hertrouwt 
of overlijdt ; 

b. wanneer de uitbetaling gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren niet is gevorderd. 

15.· 1. De weduwe herkrijgt recht op pen
sioen: 

a. van en met den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin het huwelijk, dat haar 
pensioen overeenkomstig artikel 14, punt a 
deed vervallen, is ontbonden ; 

b. van en met den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin zij hernieuwde toeken
ning vraagt van het pensioen, vervallen over
eenkomstig artikel 14, punt. b ; 

c. van en met den <lag, waarop buiten werking 
treedt een vonnis als bedoeld bij artikel 14, 
punt c. 

2. Voor het geval eene vrouw ten tweeden 
, male weduwe wordt en zij volgens dit reglement 
' recht zou kunnen doen gelden op twee pensioe

nen, zal zij slechts het hoogste van die pensi
oenen geriieten. 

16. Pensioen en onderstand kunnen worden 
ingetrokken, in Nederland door Ons, in Neder
landsch-lndie door den Gouverneur-Generaal, 
wanneer blijkt, dat de pensioen of onderstand 
genietende de verordeningen tot handhaving 
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van het eigendomsrecht -van den lande op· de I kan daarover op geenerlei wijze beschikken, ook 
Jandsnrchieven in Nederlandsch-lmUe heeft ; niet door verpanding df beleening. 
overtreden. 3. Indien de begunstigde last geeft om het 

17. 1. De onderstand, ingevolgehet tweede pensioen of den onderstand voor haar of hem te 
lid van artikel 3 verleend, vervalt van .en met ontvangen, kan zij of hij die lastgeving altijd 
den eersten dag der maand, volgende op die, herroepen. 
waarin het laatste kind, dat dee! heeft aan 4. Alle overeenkomsten, welke strijdig zijn 
den onderstand, het negentiende levensjaar met een of meer van de bepalingen van het 
intreedt, overlijdt of in het huwelijk treedt. eerste tot en m et het derde lid van dit artikel, 

2. De onderstand, aan een wettiglijk erkend I zijn nietig. 
natuurlijk kind verleend, vervalt van en met 5. Onder de verboden beleeningen, bedoeld 
den eersten dag der maancl, volgende op die, in het tweede lid van dit artikel, zijn niet 
waarin dat kind het negentiende levensjaar begrepen voorschotten in Nederland of in de 
intreeclt, overlijdt of in het huwelijk treedt. kolonien en bezittingen van het Rijk in andere 

18. 1. De onderstand, aa.n nagelaten be- werelddeelen door gemeentebesturen, liefdadige 
trekkingen toegekend krachtens arti~el 4, I of tot algemeen nut werkende instellingen, 
vervalt : hetzij renteloos, hetzij tegen matige rente 

a. van en met den eersten dag der maand, verschaft, mits de bepalingen, volgens welke 
volgende op die, waarin de begunstigde is die voorschotten worden uitgekeerd, zijn 
overleden ; goedgekeurd: in Nederland door den Minister 

b. wanneer de uitbetaling gedurende vijf van Kolonien, in Nederlandsch-lndie doo~ 
achtereenvol!l.ende jaren niet is gevorderd. de autoriteiten, daartoe door den Gouverneur-

2. Wanneer na het verstrijken van den Generaal aan te wijzen. 
termijn, bedoeld in het eerste lid onder b, 22. 1. Indien pensioen of onderstand 
opnieuw onderstand wordt aangevraagd, kan genietenden door of voor rekening van een 
dte onderstand onder het in artikel 4 omschre- gesticht of instelling van weldadigheid, door 
ven voorbehoud opnieuw worden verleend. het openbaar gezag erkend, dan wel door of 

19. 1. De pensioenen en onderstanden, voor rekening van eene burgerlijke gemeente 
bedoeld in artikel 3, worden toegekend : of van den lande worden verpleegd, kan in 

in Nederland door den Minister van Kolo- Nederland de Minister van Kolonien, in Neder-
nien; . landsch-lndie de Gouverneur-Generaal, over 

in Nederlandsch-lndie door den Co=andant het pensioen of den onderstand beschikken voor 
van het leger en Hoofd van het Departement vergoeding van verpleegkosten. 
van Oorlog aldaar indien de omgekomen 2. Die vergoeding zal niet meer bedragen 
landsdienaar was militair of militair persoon, dan het beloop van het pensioen of den onder
en anders door den Directeur van Financien. stand over , het tijdvak der verpleging, en 

2. De onderstanden, ' bedoeld in artikel 4, over ieder kalenderjaar in geen geval het een 
worden in Nederland door Ons, in Nederlandsch- derde gedeelte van het pensioen of den onder
Jnd,ie door den Gouverneur-Generaal toege- stand te boven gaan, behalve wanneer de 
kend. verpleging op eenigerlei wijze ten laste komt , 

3. In elk besluit, waarbij pensioen of onder- van de , geldmiddelen van N ederlandsche-1 ndie, 
stand toegekend wordt, moet melding worden in welk geval dit maximum niet geldt. , 
gemaakt van de artikelen van dit reglement, 3. Gelijkerwijs kan in Nederland de Minister 
waarop het berust. van Kolonien, in Nederlandsch-l ndie de Gou-

20. De pensioenen en onderstanden zijn, verneur-Generaal beschikken over ten hoogste 
na overlegging van de vereischte bewijsstukken, een derde gedeelte van het jaarlijksch bedrag 
betaalbaar : van het pensioen of den onderstand van hen, 

in Ned.erland telkens in de laatste maand van qie verpleegd worden in buitenslands gevesbigde 
het kwartaal, waarover de beta.ling loopt, ziekeninrichtingen of andere instellingen van 

in Nederlandsch-lndie na den afloop van elke liefdadigheid, welke naar hun oordeel daarvoor 
maand : in aanmerking komen. 

een en antler behoudens het bepaalde in 23. 1. Op de krachtens dit reglement 
artikel 69 der Indische Comptabiliteitswet. toegekende pensioenen wordt slechts korting 

21. 1. De pensioenen en onderstanden zijn verleend, wanneer zulks op grond van een 
onvervreemdbaar. rechterlijk gewijsde wordt gevraagd ten behoeve 

2. De pensioen of orrderstand genietende \ van het onderhoud van een of meer kinderen 
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van de pensioen genietende, in welk geval voor : treedt op een door den Gouverneur-Generaal 
de proceskosten, die kracbtens het gewijsde I van Nederlandsch-Indie aan te wijzen dag. 
ten laste van de pensioengenietende komen, ' Onze Minister van Kolonien is belast met de 
alsmede korting wordt verleend. uitvoering van dit besluit, waarvan afscbrift 

2. De gezamenlijke kortingen mogen de zal worden gezonden aan den Raad van State 
helft van bet pensioen niet overscbrijden. en aan de Algemeene Rekenkamer en dat" in 

3. Indien blijkt, dat eene stiefmoeder · in bet Staatsblad zal worden geplaatst . 

gebreke is gebleven te voorzien in bet onderboud Het Loo, den 28sten Mei 1920. 
van een of meer kinderen, gesproten uit een WILHELMINA. 
vroeger huwelijk van of gewettigd door den 
ecbtgenoot, als gevolg van wiens overlijden zij 
pensioen geniet, kan, eveneens tot ten boogste 
de belft van het pensioen, korting worden 
verleend ten beboeve van bet stiefkind of de 
stiefkinderen. 

4. De kortingen, in het eerste en tweede 
lid bedoeld, worden verleend in Nederland 
door den Minister van Kolonien, in Nede1·
landsch-Indie door of namens den Gouverneur-
_Generaal: de korting, in bet derde lid bedoeld, 
wo~dt in Nederland door Ons, in Nederlandsch
Indie door den Gouverneur-Generaal verleend. 

5. Overigens wordt nocb op de pensioenen, 
nocb op de onderstanden, kracbtens dit regle
ment toegekend, korting verleend ten beboeve 
van particuliere scbuldeiscbers . 

24. Wij bebouden Ons voor, bij een met 
redenen omkleed besluit maatregelen te tref
fen, ingeval onvoorziene omstandigbeden de 
onmiddellijke toekenning van pensioen of 
onderstand ingevolge dir reglement zouden 
beletten of afwijking van de bepalingen daa.rvan 
noodzakelijk zouden inaken. 

25 . 1. De bepalingen van dit reglement 
zijn mede van toepassing op de door Euro
peescbe landsdienaren nagelaten betrekkingen, 
die op den dag van het in werking treden van 
dit reglement in bet genot zijn van een hun 
krachtens de Koninklijke besluiten van 20 

. Januari 1875, n°. 1 (Indisch Staatsblad no. 92) 
of van 1 Augustus 1889, n°. 14 (Indisch Staats
blad n°. 214), zooals die besluiten sedert zijn 
gewijzigd, toegekend pensioen of onderstand. 

2. Indien een ingevolge bet eerste lid van 
dit artikel toe te kennen pensioen of onderstand 
minder zou bedragen dan bet pensioen of de 
onderstand, laatstelijk aan den begunstigde 
toegekend, wordt het pensioen of de onderstanq, 
m et afwijking in zoover van de bepalingen 
van dit reglement, toegekend tot bet laatstelijk 
genoten bedrag. 

3. Bij de toekenning van een pensioen of 
een onderstand op grond van het eerste lid 
van dit artikel wordt de dag van ingang naar 
omstandigheden vastgesteld. 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 

De llfinister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 5 J1tli 1920.) 

29 Mei 1920. WET, houdende wijziging en 
verhooging van het Iste hoofdstuk der 
l!egrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor bet dienstjaar 1920. 
s. 265. 

29 Mei 1920. WET, tot vaststelling van bet 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Ourqyao over bet 
dienstjaar 1915. S. 266. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontvangsten voor Ourayao over bet 
dienstjaar 1915 wordt vastgesteld a.Js volgt: 

De uilgaven hebben bedragen f 1,255,428.69. 
De ontvang:sl enbebben bedragen f 673,473.665• 

H et nadeelig slot der rekening bedraagt 
alzoo f 581,955.025 , welk bedmg dientenge
volge tot aanvulling der koloniale middelen 
is noodig geweest. 

29 Mei 1920. WET, boudende wijziging en 
verhooging van bet !Ide boofdstuk der 
begrooting van uitgaven van Nederlandsch
Indie voor bet di'.enstjaar 1919. S. 267. 

29 Mei 1920. WET, boudende nadere wijzi
ging en ..:erhooging van de koloniale huis
houdelijke begrooting van Suriname voor 
bet dienstjaar 1918. S. 268. 

29 Mei 1920. WET, tot nadere verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918. S. 269, 

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

van de !Ide afdeeling als bet eindcijfer van 
het hoofdstuk verboogd met f 531,899. 

29 Mei 1920. WET, tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigenfug van eigen
dommen, noodig voor den bouw van 
a;beiderswoningen te Tilbury. S. 270. 



455 29 ME I. 1~20 I 

29 Mei 1920. WET tot t!)ez()gging van een 
renteloos voorschot . (subsidie) aan de 
Naamlooze Vennootschap Waterleiding 
Maatschappij ,, Tholen" ,gevestigd te Tholen, 
ten behoeve van den bouw eener water
leiding , voor de in die vennootschap op
genomen gemeenten. S 271. · 

29 Mei 1920. WET, houdende vaststelling van 
bepalingen in aansluiting aan de op de 
Rijnvaartakte steunende gemeenschappe· 
lijke poJitieverordening der Rijnoeverstaten 
betreffende de u trusting van ·schepen en 
vlotten met bergruimten voor drinkwater. 
s. 272. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .•• doen te weten: 

-Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenscht is in aansluiting aan de op 
de Rijnvaartakte steunende gemeenschappe
lijke politieverordening der Rijnoeverstaten 
betreffende de uitrusting van schepen en vlotten 
met bergruimten voor drinkwater, zoodanige 
bepalingen mede vast te stellen voor eenige 
wateren, waarop de gemeenschappelijke ver
ordeningen der Rijnoeverstaten niet van toe
passing zijn ; 
· Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. Deze wet is op vlotten en binnen
vaartuigen van toepassing : 

1. op de rivier de Merwede tot aan den 
mond der Wolwevershaven te , Dordrecht; 

2. op de rivier de Noord; 
3. op de rivier de Nieuwe Maas; 
4. op den Rotterdamschen Waterweg; 
5. op de binnen de gemeente Rotterdam 

gelegen havens. 
2. Vlotten en binnenvaartuigen moeten op 

de in artikel 1 genoemde wateren voorzien zijn 
van bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen bergruim ten voor drinkwater. 

3. Deze wet is niet van toepassing op veren 
en op binnenvaartuigen beneden vijftien ton. 

4. 1. De handhaving van deze wet is op
gedragen aan : de leden en buitengewone leden 
van den Centralen Gezondheidsraad, de aan 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid ver
bonden ambtenaren (hoofdinspecteurs, inspec
teurs), alsmede de leden der Gezondheids
commissien, de am btenaren en beam bten der 
Rijks- en gemeentepolitie met inbej?rip der 
ambtenaren der havenpolitie, de ambtenaren' 
van den waterstaat, die van het loodswezen, 
die van de ambulante recherche te water, die, 
belast met het toezicht op de visscherij, en de 

kanaalbeambten, zqomede, biµnen ,de gemeent.e 
Rotterdam, 66k aan de door het gemeentebe
stuur daartoe aan te wijzen ambtenaren der 
gemeentelijke drinkwaterleiding. 

2. In bovenstaande aanwijzing worden ver
staan: onder ambtenaren van den waterstaat: 
de h oofdingenieurs-directeuren, hoofdingenieurs, 
opzichters en adjunct-opzichters van den Rijks
waterstaat, zoomede Rijksbakenme.esters; 
onder kanaalbeambten: de havenmeesters, 
sluis- en hulpsluismeesters, sluis- en .hulpsluis-, 
pont-, kanaal- en dijkwachters, sluis- en brug
knechten in dienst van het Rijk. 

5. De in artikel 4 bedoelde am btenaren en 
beambten zijn bevoegd· de _vlotten en binnen
vaartuigen te betreden. De tot woning dienen
de gedeelten van het vlot of vaartuig mogen 
echter tegen den wil van den bewoner niet 
betreden worden dan op vertoon van een 
schriftelijken bijzonderen last van den kanton
rechter of van den burgemeester. Van dat 
binnentreden wordt door de am btenaren en 
beambten proces-verbaal opgemaakt; een 
afschrift hiervan wordt binnen tweemaal vier 
en twintig uren aan dengene, wiens woning 
is binnengetreden, uitgereikt. De last kan 
slechts worden uitgevoerd van des morgens 
acht uur tot zonsondergang. 

6. Wanneer de in artikel 4 bedoelde ambte
naren en beam bten grond hebben aan te nemen, 
dat de voorgeschreven bergruimten voor drink
water op een vlot of binnenvaartuig niet aan
wezig zijn, dan kunnen zij het bijleggen daar
van op de naaste geschikte plaats bevelen. 
De vaart mag alsdan eerst voortgezet worden, 
nadat de voorgeschreven bergruimten zijn 
aangebracht. 

7. De overtreding van artikel 2 dezer wet 
wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd en vijftig gulden. 

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

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Poleize het Loo, den 29sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

De Min. van La1rul,bouw, Nijverheid en Haooel, 
H. A. VAN IJ SSELSTEIJN'. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitge.g. 22 J1,1,ni 1920.) 
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29 Mei 1920. WET, tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
( Verschillende onderwerpen.) S. 273. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingelascht. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Iste afdeeling met f 9,580; dat der 
Ude afdeeling met f 29,255 ; dat der IIIde 
afdeeling met f 25,481.40 ; dat der IVde af
deeling met f 43,269, terwijl het eindcijfer 
van voormeld hoofdstuk wordt verhoogd met 
f 107,585.50. 

29 Mei 1920. WET tot bevordering van den 
aanleg en de exploitatie van een electri
schen tramweg van 's-Gravenhage (Station 
S.S.) naar Scheveningen. S. 274. 

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

dat het wenschelijk is den aanleg en de exploi 
tatic van een electrischen tramweg van 's-Gra
venhage (Station S.S.) naar Scheveningen te 
bevorderen ; 

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

Onze Minister van Waterstaat wordt ge
machtigd tot aanvaarding van de bij besluit 
van den raad der gemeente 's-Gravenhage van 
23 December 1918 verleende, in afschrift bij 
deze wet gevoegde vergunning tot het leggen 
en hebben van spoorstaven enz. in bij die ge
meente in beheer en onderhoud zijnde open bare 
straten, wegen, gronden en wateren, ten be
hoeve van aanleg en exploitat ie van een elec
trischen tramweg van 's-Gravenhage (Station 
S.S.) naar Scheveningen. 

Onze Minis.ters van Waterstaat en van 
Financien worden gemachtigd tot aanvaarding 
van de in on twerp bij deze wet gevoegde ,:iv;er
eenkomst, welke behoort bij de in het eerste 
lid bedoelde vergunning. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, d en 29sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 
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verder genoemd ,,de concessionaris") vergun
ning te verleenen, voor zoover de rechten der 
gemeente strekken en behoudens de rechten 
van derden, voor het leggen, bouwen, plaatsen, 
houden, onderhouden en gebruiken van sporen, 
wisse!s, kruisingen, bruggen, palen, onder
grondsche en bovengrondsche geleidingen, en 
zoo voorts, in het algemeen van alles, wat 
nood-ig is voor den aanleg en de exploitatie van. 
een electrischen spoorweg, a~s bedoeld onder 
b in artikel 1, eerste lid, der ,,Locaalspoor- en 
Tramwegwet", in en over de volgende, aan 
de gemeen~e toebehoorende of bij haar in beheer 
en ·onderhoud zijnde straten, wegen, gronden 
en wateren, a.ls: de Lekstraat, de Rijnstraat, 
de Bezuidenhoutscheweg, de weg ten zuiden, 
ten zuidwesten en ten noordwesten van den 
Koekamp tot den straatweg naar Leiden, de 
straatweg naar Leiden, de weg ten zuidoosten, 
ten zuidwesten en ten noordwesten van het 
Malieveld tot den , Benoordenhoutscheweg, 
de Benoordenhoutscheweg, de Koningskade, 
de Raamweg, de strook grond la.rigs de noord
oostzijde van het artilleriepark, de Sprank, de 
strook grond tusschen het terrein van het 
magazijn der Duinwaterleiding en de Kweekerij, 
de Kweekerijweg, de grond tusschen .den 
Kweekerijweg en den Badhuisweg, de Badhuis
weg, de strook grond langs de noordoostzijde 
van den Badhuisweg tusschen den Pompsta
tionsweg en de Brusselschelaa-n, de Haarlem
schestraat, de Harstenhoekweg en de Utrecht
schestraat, zulks tot en met 31 December 1973, 
~ met dien verstande, dat deze vergunning, 
op straffe van verval , moet worden aanvaard 
binnen een jaar na den dag van het in werking 
treden van de wet, houdende machtiging tot 
die aanvaarding,-en voorts onder de volgende 
voorwaarden. 

Art. 1. 1. De vergunning wordt verleend 
voor dubbel spoor. 

2. De spoorwijdte zal zijn de normale van 
1.435 M. 

2. 1. Binnen vijf maanden na. a.anvaarding 
dezer vergunning worden volledige teekeningen, 
in drievoud, van den spoorweg met boven

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. leiding, voor zoover die ligt in de openbare 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 17 Juni 1920.) 
AFSCHRIFT. 

De Raad der gemeente 's-Gravenhage, 
Gezien het voorstel van Burgemeester en 

straten, enz. hierboven vermeld en waarvoor 
deze vergunning is verleend, ter goedkeuring 
aan Burgemeester en Wethouders ingezonden. 
De gevel- en plattegrondteekeningen der te 
stichten gebouwen vereischen eveneens de 
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. 

Wethouders, 
Besluit: 

2. Indien de ingezonden teekeningen naar 
het oordeel van Burgemeester en Wethouder · 

aan den Staat der Nederlanden (hieronder l onvoldoende zijn, kan de inzending van nadere 

-I 



457 29 ME I. 19!0 

teekeningen op zoodanige schaal als door hun van f 500 en bovendien 20 cents per strekken
College zal worden aangegeven, worden ver- den meter spoor. 
langd. 3. Bij het bepalen dezer lengte worden wis-

3. Met de uitvoering van eenig werk mag sels en dubbele sporen mede in rekening ge
niet worden aangevangen voorda,t de goed- bracht. 
keuring op de betrokken teekeningen is ver- 4. De wegbedekking op het vak tusschen 
kregen. den Pompstations~eg en den Badhuisweg 

4. Van elke goedgekeurde teekening zal I wordt door den concessionaris onderhouden 
door Burgemeester en Wethouders een gewaar- tot genoegen van Burgemeester en Wethouders. 
merkt exemplaar worden teruggezonden. I 5. Waar in dit ai·tikel wordt gesproken van 

5. Van de goedgekeurde teekeningen mag wegbedekking, wordt daaronder verstaan de 
bij de uitvoering van het werk niet worden wegbedekking tusschen de spoorstaven on een 
afgeweken zonder dat opnieuw goedkeuring strook van 0,50 M. aan de buitenzijde van de 
va,n Burgemeester en Wethouders is verkregen. buitenste spoorstaven. . 

3. 1. De concessionaris betaalt jaarlijks 6. Het opbreken van de hierboven bedoelde 
aan de gemeente een retributie van f 1645. wegbedekking tot het uitvoeren van onder-

2. Dit bedrag wordt telken jare in de maand houds- of vernieuwingswerken ten behoeve van 
Januari gestort ten kantore van den gemeente- den spoorweg, geschiedt, behoudens de in het 
ontvanger. 7de lid van dit artikel bedoelde gevallen, niet 

4. 1. Het bovenvlak der spoorstaven moet zonder goedkeuring van Burgemeester en Wet
gelijk worden gehouden met den bovehkant houders. 
der aansluitende bestratingen. De spoorsta- 7. De concessionaris is verplicht, de sporen 
ven moeten tot genoegen van Burgemeester en in de openbare straten te lichten en te richten 
Wethouders zoodanig gelegd en bevestigd op die plaatsen, waar Burgemeester en Wet
worden, dat da-ardoor, ter beoordeeling van houders dit ten behoeve van het 'onde1·houd 
Burgemeester en Wethouders, zoo weinig moge- der bestratingnoodig oordeelen en zulks binnen 
lijk hinder aan voertuigen en voetgangers ver- den door Burgemeester en Wethouders voor 
oorzaakt wordt en de af!oop van het hemel- elk geval vast te stellen termijn en tot de voor 
water niet belemmerd wordt. elk geval door hun College aan t e geven hoogte. 

2. Voor zoover het in de bestaande stoom- 8. In verband hiermede wordt telkens door 
trambaan gelegen Vignolaspoor op dwarslig
gers in goeden toestand verkeert en behouden 
blijft, zal het voor electrische exploitatie ge
schikt mogen worden gemaakt. 

3. Indien op eenig gedeelte van den spoor
weg, dat in de in art. 5, lste alinea, bedoelde 
openbare straten is gelegen, de Vignolaspoor
staven over een aaneengesloten baanlengte 
van meer dan 200 M. vernieuwing· behoeven, 
kunnen Burgemeester en Wethouders eischen, 
dat deze vervangen worden door spoorstaven 
van het op het tijdstip der vervanging bij uit
breiding van het gemeentelijk tramwegnet ge
bruikt wordend type. 

5. 1. Het door Burgemeester en Wethou
ders noodig gedordeelde onderhoud van de 
wegbedekking van den spoorweg, waar die 
bedekkin:g uit bestrating bestaat en de spoor
baan deel uitmaakt van het profiel eener a'an 
de gemeente toebehoorende of bij haar in beheer 
en onderhoud zijnde, voor het gewone verkeer 
bestemde, openbare straat, geschiedt vanwege 
en voor rekening van de gemeente. 

2. De concessionaris is verplicht, daarvoor 
jaarlijks in de maand J anuari ten kantore van 
den gemeente-ontvanger te ,betalen eene som 

de directie der gemeentewerken ~an het voor
nemen om een straat te verstraten, waarin de 
spoorweg gelegen is, ten minste 10 dagen van 
te voren aan den concessionaris kennis gegeven. 

9. Het uitbreken der bestrating i~ de ge
vallen, bedoeld in het 6de en 7de lid van dit 
artikel, geschiedt door den concessionaris. 

10. Het herstellen van de wegbedekking ge
schiedt ook in deze' gevallen door de gemeente. 
Daarvoor wordt mede, dooi: den concessionaris, 
elk jaar, in de maand Januari , ten kantore van 
den gemeente-ontvanger gestort een bedrag 
van f 0.20 per strekkende meter enkel spoor, 
gelegen in de straten, waarop deze vergunning 
betrekking heen. Ook bij het bepalen dezer 
lengte worden wissels en dubbele sporen mede 
in rekening gebracht. 

11. Moeten in het belang van gemeente
werken of van andere werken van algemeen 
nut of wel uit een oogpunt van politie of van 
het openbaar verkeer, de spoorweg of onder
deelen van den spoorweg - waaronder ook 
het leidingsnet is te rekenen - tijdelijk ver
wijderd of wel in overleg met den Minister van 
Waterstaat de spoorweg voorgoed verlegd 
worden, dan voldoet de concessionaris daaraan 
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binnen den door Burgemeester en Wethouders 
te stellen termijn. 

12. De kosten daarvan, met uitzondering 
van: 10. die voor de wegbedekking, en 2°. die, 
welke ten laste van derden mochten komen, 
blijven voor rekening van den concessionaris. 
, 13. De uitvoering moet geschieden ' onder 
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders 
en volgens de door hun College te verstrekken 
voorsohriften en goed te keuren teekeningen. 

14. Wordt aan de aanzegging van Burge
meester en Wethouders door den concessi
onaris binnen den gestelden termijn niet vol
daan, dan geschieden de werkzaamheden 
vanwege de gemeente, terwijl de kosten daar
va.n, met uitzondering van die voor de weg
bedekking, en die, welke ten Jaste van derden 
moeten komen, voor rekening zijn van den 
concessionaris. 

15. Indien van gemeentewege in straten of 
gedeelten van straten, in welke de spoorweg 
is gelegen, bestrating op betonbed wordt aan
gebracht, zal de concessionaris hebben te be
talen de meerdere kosten, welke · door de aan
wezigheid van den spoorweg worden veroor
zaakt. 

16. Riertoe word,en gerekend : 
a. de kosten van verzwaring van het beton

bed onder "de sporen ; 
b. de kosten van dwarsliggers, ankers en van 

houtenliggers tusschen deze en de spoorstaven, 
alsmede van de onderlinge bevestiging dezer 
deelen; 

c. het verschil in kosten tusschen asphalt
bedekking en houtblokbedekking in de gevallen, 
wa.arin de laatstgenoemde bedekking mochtwor
den aangebracht en wel voor zoover betreft 
de bedekking tusschen de beide buitenste 
spoorstaven en de strooken van 0,75 M. aan 
de buitenzijde van de buitenste spoorstaven. 

17. De gemeente is bevoegd, hierbij zoodanige 
werken aan of onder de sporen uit te voeren 
ten behoeve van een vaste ligging der sporen 
en van de afwatering van de straat en van de 
spoorstaafgroef, als Burgemeester en Wet
houders zullen noodig oordeelen. 

18. De hierbedoelde werken worden aan den 
concessionaris tegen den kostenden prijs in 
rekening gebracht; het bedrag moet door hem 
binnen twee maanden na ontvangst der reke
ning ten kantore van den gemeente-ontvanger 
worden voldaan. 

19. Het stellen van de spoorstaven op het 
betonbed geschiedt door en op kosten van den 
ooncessionaris volgens aanw1Jzmg van de 
directie der gemeentewerken. 

6. 1. De aanleg van nieuwe en het onder
houd van alle werken gesohieden volgens aan
wijzing en onder goedkeuring van Burgemees
ter en Wethouders. 

2. Materiaal, dat naar het oordeel van Bur
gemeester en Wethouders zoodanig defect of 
uitgesleten is, dat het voor het gewone weg
verkeer. gevaarlijk 0{ hinderlijk is, moet door 
nieuw worden vervangen, zoo mogelijk onmid
dellijk en uiterlijk binnen den voor elk geval 
door Burgemeester en Wethouders te stellen 
termijn. 

7. 1. De concessionaris is verplicht, over 
den spoorweg vrije overpaden en. -wegen, zon
der schadeloosstelling toe te staan overal waar 
Burgemeester en Wethouders dit in het belang 
van het verkeer noodig acbten. 

2. De concessionaris moet toelaten, dat de 
spoorweg door andere sporen of wegen, alsmede 
door vaarten, slooten, riolen, gas- en water
leidingen en kabels wordt gekruist en de daar
voor noodige werken worden gemaakt, zonder 
daarvoor eenige vergoeding te vorderen, ook 
al mocht de dienst daardoor worden belemmerd. 

3. Ten aanzien van de kosten geldt het be
paalde in art. 5, l0de en 12de lid. 

8. 1. Op den spoorweg moet uitsluitend 
gebruik worden gemaakt van electrische be
weegkracht. De stroomtoevoer mag door 
bovengrondsche geleidraden geschieden. 

2. De gemeente heeft het ·recht om voor 
te schrij ven, dat het bovengrondsche electrisch 
systeem wordt vervangen door een antler 
systeem in de volgende gevallen : 

a. indien zij voor hare rekening neemt de 
kosten van die vervanging en van de wijziging 
van het rollend materieel en van de eventueel 
meerdere kosten vim exploitatie ; 

b. indien het andere systeem is toegepast 
in ten minste drie steden van Europa en het 
bewezen is, dat door dit systeem een besparing 
zal worden verkregen, voldoende om van het 
voor de verandering door den concessionaris 
uit te geven bedrag een bedrag van 4 pet. te 
verzekeren aan rente en afschrijving. 

9. 1. De voor de exploitatie van den spoor
weg benoodigde electrische stroom moet door 
den concessionaris van de gemeente worden 
betrokken. 

2. De voorwaarden voor de levering van 
den electrischen stroom worden bij afzonder
lijke overeenkomst vastgesteld. 

10. 1. De concessionaris is verplicht om 
zorg te dragen, dat uiterlijk een jaar na de goed
keuring der teekeningen, bedoeld in artikel 2, 
de electrische exploitatie op den spoorweg 
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wordt aangevangcn en van d ien datum af ge- I gemeentebode, mits voor1.ien van een berken
rngeld wordt voortgezet . ningsbewijs, afgegeven door den gemeente-

2. Voor elken dag, dat de exploitatie zonder secretaris en geviseerd vanwege den conces
toestemming van burgemeestcr en wetbouders sionaris, met elken trein kosteloos te vervoeren , 
later mocbt aan vangen, is de concessionaris onder voorwaarde, dat bedoelde person en op 
een boete van f 100 aan de gemeente verscbul- bet voorbalkon van het voorste rijtuig plaats 
digd, behalve in gevallen van door den con- nemen. 
cessionaris bewezen overmacbt. 14. 1. De concessionaris moet toelaten, 

11. 1. Wanneer de gemeente aan den con- dat van den spoorweg, met uitzondering ecbter 
cessionaris de baan daartoe ter beschikking van 300 :M:, gemeten van de eindpunten te den 
stelt, zal de concessionaris voor zijne rekening, Haag en Scbeveningen, door de gemeente, 
tegelijk met de electrificatie der lijn : betzij voor zicb zelf, betzij voor eene tram-

a. de sporen tusscben de Waalsdorperweg wegondememing, gebruik wordt gemaakt van 
en den Pompstationsweg verleggen, zooals het stadstramverkeer. 
met roode ldeur op de bij deze vergunning 2. Indien echter het medegebruik over een 
beboorende teekening A is aangegeven; grootere lengte dan 800 :M:. wordt verlangd, 

b. de sporen tusschen den Bezuidenhoutscbe- heoft de concessionaris de bevoegdbeid over
weg en den Benoordenboutscheweg verleggen, neming van de exploitatie van den gebeelen 
zooals met roode kleur op de bij deze vergun- spoorweg door de gemeente te eischen. 
ning beboorende teekening B is aangegeven. 3. De gemeente beeft de bevoegdbeid, docb 

2. Bovendien komen in dat geval voor niet voor 31 December 1926 en niet v66rdat 
rekening van den conecssionaris de kosten van door baar de exploitatie van bet gemeentelijke 
de nieuwe brug over de Boschsloot en van de tramwegnet wordt overgenomen, op een door 
nieuwe brug over de Benoordenboutschesloot, baar te bepalen tijdstip, de exploitatie van den 
over de breedte, die voor die bruggen noodig geheelen spoorweg over te nemen. Indien 
is voor den spoorweg. de gemeente daartoe overgaat is zij gehouden . 

12. De concessionares moet terstond vol- zich te belasten met de zorg voor bet doorgaancl 
doen a.an alle aanschrij vingen van Burgemees
ter en Wethouclers, alsmecle aan alle door de 
politie, naar aanleiding van de bestaande of 
later gemaakte verordeningen, omtrent bet 
gebruik van den openbaren weg of in het be
lang van de veiligbeid of van de orde of van 
bet openbaar verkeer, te geven bevelen, zonder 
deswege eenige vergoeding van beweerde of 
geleden scbade in rekening te kunnen brengen, 
zelfs al mocht stremming van den dienst daar
van bet gevolg zijn. 

13. 1. Jaarlijks stelt de concessionaris ter 
beschikking van burgemeester en wethouders 
ten hoogste 50 bewijzen van kosteloos vervoer 
in de eerste klasse op naam van door burge
meester en wetbouders aac. te wijzen personen, 
uitsluitend gemeenteambtenaren, geldig op den 
spoorweg, docb slechts gangbaar gedurende 
het jaar der afgifte. Voorts verstrekt de con
cess ionaris, op aanvrage van Burgemeester 
en Wethoudors, op naam van door hen aan 
te wijzen gemeenteambtenaren ten hoogste 50 
abonnementen 2de klasse, uitsluitend geldig 
op werkdagen, · a f 10 per jaar. 

2. De concessionaris is verplicht een beambte 
van politie, mits gekleed in uniform of voor
zien van een berkenningsbewijs, afgegeven 
door den hoofdcommissaris van politie en ge
,·iseerd vanwege den concessionaris, en een 

verkeer. 
4. Van het voornemen om van deze bevoegd

heid ge bruik te maken zullen Burgemeester 
en Wethouders ten minste Mn jaar vooraf 
kennis geven a.an den concessionaris. 

5. De voorwaarden van medegebruik en 
van overneming der exploitatie worden ge
regeld bij de bij deze vergunning behoorende 
overeenkomst en bij met inachtneming van 
die overeenkomst nader te sluiten overeen
komsten. 

15. 1. De verguuning mag niet, ook niet 
ten dee le, word en o vergedragen zonder toestem
ming van den gemeenteraad. Elke overdracl:t 
zonder die toestemming is nietig. 

2. E venwel keurt de gemeente goed, dat 
de :M:aatschappij tot Exploitatie van Staats 
spoorwegen, zoolang zij Staatsspoorwegen 
exploiteort, in de plaats treedt van den con
cessionaris, voor zoo veel betreft de bediening 
van den spoorweg en de voldocning aan alle 
verpliohtingen,welke uit deze vergunning voort. 
vloeien. 

3. Evenzoo keurt de gemeente goed, dat 
een door den Minister van vVaterstaat aan
gewezen spoorwegonderneming in de plaats 
treedt van de l\faatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, voor zooveel betreft 
de bedieuing van den spoorweg. 
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16. 1. De vergunning kan door den gemeen
teraad warden vervallen verklaard op een door 
hem vast te stellen datum, wegens het niet 
nakomen van eene aan den concessionaris bij 
deze vergllilillng opgelegde verplichting. 

2. Tot het vervallen verklaren der vergun
ning zal niet warden overgegaan v66rdat van 
dit voornemen ten minste 14 dagen te voren 
aan den concessionaris schriftelijk mededeeling 
is geschied, ten einde hem in de gelegenheid 
te stellen, zijne verdediging bij den gemeente
raad in te dienen. 

3. Wanneer de vergunning krachtens dit 
artikel vervallen is verklaard, vervalt het 
waarborgfonds, bij artikel 17 bedoeld, voor 
zoover dit aanwezig is, aan de gemeente. 

17. 1. Tot richtige nakoming van de be
palingen dezer vergunning wordt door den 
concessionaris, indien en voor zoolang van 
het bepaalde in de 2de alinea of in de 3de 
alinea van artikel 15 gebruik wordt gemaakt, 
een waarborgsom gestort van f 10,000, in schuld
brieven van den Nederlandschen Staat of van 
de gemeente, waarvan de coupons hem v66r 
of op de vervaldagen warden uitgereikt. 

2. De starting hiervan heeft plaats binnen 
een maand na aanschrij ving van Burgemeester 
en Wethouders. 

3. Wanneer verhaal op de waarborgsom 
heeft plaats gehad, moet deze binnen een 
maand na den datum der deswege door Burge 
meester en Wethouders tot den concessionaris 
te richten aanschrijving, zijn aangevuld tot 
het voile bedrag, dat overeenkomstig dit artikel 
aanwezig moet zijn. 

4. De in de vorige alinea bedoelde schuld, 
brieven zullen door Burgemeester en Wethou
ders in open bewaargeving warden gedepo
neerd bij de Nederlandsche Bank of een harer 
agentschappen ; de kosten hiervan komen 
tjln laste van den concessionaris. 

5. De gemeente behoudt zich voor, na voor
afgaande aanschrij v ing of aanmaning, op die 
waa.rborgsom zonder een~gen vorm van proces 
te verhalen : 

a. de kosten van herstel der door den con
cesisonaris aan de gemeente-eigendommen 
veroorzaakte schade ; 

b. de kosten van de werken, door de ge
meente voor rekening van den concessionaris 
verricht, en 

c. de boeten,doordenconoessionar's verbeurd. 
6. Moet de waarborgsom of bet overgobleven 

gedeelte ·aan den concessionaris warden terug
gegeven, dan geschiedt dit binnen een jaar na 
het eindigen der vergllilillng. 

18 . 1. De concessionaris verbeurt een geld
boete ten behoeve van de gemeentekas van 
f 100 voor elken dag, dien de concessionaris 
in gebreke is, aan een door Burgemeester en 
Wethouders gegeven voorschrift, omtrent on
derhoud van eenig aan de gemeente toebehoo
rend onderdeel van den spoorweg te voldoen, 
gevallen van door den concessionaris bewezen 
overmacht uitgezonderd . 

2. Onverminderd het bepaalde bij artikel 16 
omtrent het ver vallen verklaren der vergunning 
en de gevolgen daarvan, kunnen door Burge
meester en Wethouders aan den concessionaris 
boeten warden opgelegd tot een bedrag telken
male van ten hoogste f 25 voor elke in de eerste 
alinea van dit artikel uiet genoemde handeling 
of nalatigheid zijnerzijds in afwijking van de 
voorwaarden dezer vergunning of van de aan
schrijvingen en bevelen, bedoeld in artikel 12, 
zoo ook voor elken dag, dat hij die handeling 
of nalatigheid laat voortduren. 

3. De boete zal verbeurd zijn ook zonder .dat 
eenige ingebrekestelling van de zijde der ge
meente is geschied . De boete heft de ver
plichting uiet op, om alsnog de voorwaarden 
van de vergunning na te leven. 

4. Waar in dit artikel sprake is van over
macht, zal daarop niet warden gelet, dan 
wanneer de concessionaris · binnen 3 dagen na 
de gebeurtenis, die zijns inziens de overmacht 
heeft doen ontstaan, daarvan schriftelijk a.an 
burgemeester en wethouders heeft kennis 
gegeven. 

19. 1. Deze vergunning laat onverkort a.lie 
rechten, welke de gemeente heeft, om van den 
ci>ncessionaris, evenals van alle ingezetenen, 
recht s- en andere personen, nu· of later belas
tingen te heffen. 

20. 1. Alle geschillen, tusschen partijen 
uit of ter zake van deze vergunning rijzende, 
warden, voor zooveel de gemeente betreft, 
behoudens goedkeuring van de Gedeputeerde 
Staten der provincie Zuidholland, onderworpen 
aan de rutspraak van drie soheidsmannen. 

2. Een verzoek, om de benoeming van de 
scheidsmannen te doen geschieden op de wijze, 
in artikel 624 van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering bepaald, zal eerst gedaan 
warden, wanneer de benoeming in gemeen 
overleg niet heeft plaats gehad binnen 30 dagen, 
nadat een der partijen de andere partij tot 
gemeen overleg schriftelijk heeft uitgenoodigd. 

3. De uitspraak der scheidsmannen zal 
tevens inhouden eene beslissing ' omtrent de 
vereffening·van de aan de uitspraak verbonden 
kosten. 
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21. 1. Op het oogenblik, dat deze ver
gunning wordt aanvaard, wordt geacht te 
eindigen de vergunning voor den aanleg en 
de exploitatie van een stoomtramweg van het 
Staatsspoorwegstation aan de Rijnstraat naar 
Scheveningen, krachtens raadsbesluit van den 
8sten J anuari 1878, gewijzigd bij raadsbesluit 
van den 28sten Juli 1891, verleend aan den 
Staat der Nederlanden, en door dezen, alsmede 
door de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoor\vegen aanvaard bij beider ver
klaring dd. 21/30 September 1891. 

2. Voor zoover de exploitatie met electrici
teit nog niet op de geheele lijn wordt toegepast, 
blij ven de bepalingen van de vorengenoemde 
vergunning, betrekking hebbende op de exploi
tatie met stoom, van kracht, zoomede de gel
delijke vergoedingen, krachtens die vergunning 
verschuldigd. 

22. 1. Het terrein van de stationsinrichting 
te Scheveningen, kadastraal bekend als ge
meente 's-Gravenhage, sectie V, nos. 3521, 
757 en 758, te zamen groot 30 aren, wordt door 
de gemeente met ingang van het tijdstip, 
waarop, in verband met het bepaalde bij arti
kel 21, eerste lid, het door haar, bij onderhand
sche akte dd. 4 J anuari 1892, a.an de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
verleende recht van erfpacht ap dat terrein 
eindigt, aan den concessionaris in erpfacht uit
gegeven tot 1 J anuari 1974, en overigens op 
den in die akte omschreven voet. 

Aldus gedaan ter openbare raadsvergadering 
van den 23sten December 1918. 

(get.) J. PATIJN, Burgemeester. 
(get.) l\L VAN REENEN, Secretaris. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Gemeentesecretaris, 
(get.) M. VAN REENEN. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Waterstaat, 
G. VAN DER MEULEN, l0 • S.-G. 

OVEREE KO)l[ST behoorende bij de ver
gunning door den gemeenteraad. van 
's-Gravenhage bij besluit van den 23sten 
December 1918 aan den Staal der N eder
landen verleend ten behoeve van den 
electrischen spoorweg 's-Gravenhage ( sta
tion S.S.)-Scheveningen. 

Tusschen 
1. den Staat der Nederlanden, in deze over

eenkomst aangeduid a.ls ,,de Staat", vertegen
woordigd door den Minister • van Waterstaat 
en den Minister van Financien, tot het a.an-

gaan van deze overeenkomst gemachtigd bij 
de wet van 

2. Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
venhage, in deze overeenkomst aangeduid als 
,,de gemeente", te dezen handelende voor en 
in naam van de gemeente 's-Gravenhage, ter 
uitvoering van het besluit van den gemeente-
raad, dd. 23 December 1918; / 

3. de , Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen gevestigd te Amsterdam, 
doch te· dezen domicilie kiezende te haren 
hoofdkantore t e Utrecht , in deze overeenkomst 
aangeduid a.ls ,,de maatschappij", vertegen
woordigd door 
handelende krachtens besluit van de Algemeene 
Vergadering van aandeelhouders dier maat
scha ppij, gehouden 
is het volgende overeengekomen. 

Art. 1. Indian de gemeente gebruik maakt 
van de bevoegdheid tot het in medegebruik 
nemen van een gedeelte van den spoorweg, 
welke bevoegdheid is voorbehouden in artikel 
14 van de onder dagteekening van 23 Decem
ber 1918 door den raad der gemeente 's-Gra
venhage aan den Staat verleende vergunning 
tot het leggen en hebben van spoorstaven, enz. 
in de bij de gemeente in beheer en onderhoud 
zijnde openbare straten, wegen, gronden en 
wateren, ten behoeve van den electrischen 
spoorweg van 's-Gravenhage (station S.S.) 
naar Scheveningen (in deze overeenkomst aan
geduid a.ls de ,,vergunning"}, zullen de daar
voor benoodigde aansluitende wissels en bij
komende werken, na goedkeuring van ·het 
plan door den Minister van Waterstaat, voor 
rekening van de gemeente door de maatschappij 
worden gelegd en gemaakt. 

Voor het medegc bruik en voor het daartoe 
te maken gebruik van electrischen stroom 
wordt eene jaarlijksche vergoeding aan de 
maatschappij beta.aid, welke in gemeen overleg 
tusscjlen partijen wordt vastgesteld. 

Bij verschil van meening omtrent de te 
betalen som zal deze door scheidslieden worden 
vastgesteld, te benoemen op de wijze, voor
geschreven in artikel 20 der vergunning. 

Daarbij zullen deze rekening hebben te hou
den met de kosten van aanleg en met die van 
onderhoud en bewaking van het gedeelte van 
den spoorweg, waarop en de werken, waarvan 
het m'3degebruik is vedeend, alsmede met het 
gewicht der voertuigen en met de verhouding 
tu schen het door de medegebruikster af te 
leggen aantal voertuigkilometers en dat, het
welk in totaal op het gemeenschappelijk baan
vak wordt afgelegd. 
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Het medegebruik moet zoodanig 'gesehieden, 
dat aan den dienst van de maatsehappij geen 
hinder of stoornis word t veroorzaakt, terwijl 
de voorsehriften, die ter beveiliging van den 
dienst door den Minister van Waterstaat wor
den noodig geacht, moeten worden nageko
men. 

De gemeente is bevoegd, het medegebruik 
'te alien tijde te beeindigen. • 

Bij beeindiging van het medegebruik worden 
door de maatschappij voor rekening van de 
gemeente de aansluitingswissels weder ver-
• wijderd, en de werken weder in den vorigen 
toestand hersteld. De afkomende materialen 
blijven eigendom der gemeente. 

2. Indien, nadat de gemeente het mede
gebruik over een grootere lengte dan 800 M. 
heeft verlangd, de maatschappij met goed
keuring van den Minister van Waterstaat ge
bruik maakt van haar bevoegdheid, de over
neming van de exploitatie der geheele lijn door 
de gemeente te eisehen, dan we! indien de ge
meente, wanneer zij exploitante van het ge
meentelijk tramwegnet moeht zijn geworden, 
na 1926 gebruik maakt van haar recht om de 
exploitatie der geheele lijn over te nemen, 
onder gehoudenheid zieh te belasten met de 
zorg voor het doorgaande verkeer, gelden de 
volgende bepalingen : 

a. met uitzondering van de tot het station 
den Haag S.S. behoorende gronden, binnen de 
doorgaande spoorwegafsluitingen gelegen, wor
den de aan den Staat toebehoorende terreinen, 
waarop de spoorweg den Haag--Seheveningen 
is aangelegd, aan de gemeente in beheer en 
onderhoud gegeven, uitsluitend ten behoeve 
van de exploitatie van dien spoorweg en voor 
den tijd, gedurende welken de gemeente zieh 
met de exploitatie belast. 

De baan- en kunstwerken, de gebouwen, de 
bovenbouw, het bovengrondsch leidingsnet 
en de voedingskabels worden aan de gem~ente 
ten gebruike afgestaan; het uitsluitend op 
den spoorweg dienstdoende rollend materiee) 
wordt door de gemeente in eigendom overge
nomen overeenkomstig het sub d bepaalde; 

b. het onderhoud en de vernieuwing van 
de ten gebruike afgestane werken zijn in hun 
vollen omvang ten laste van de gemeente. 
Ook de werken van wijziging en verbetering, 
a\smede nieuwe werken komen voor hare reke
ning ; deze werken mogen echter niet worden 
aangebracht zonder voorafgaande goedkeuring 
van den Minister van Waterstaat, die zijne 
goedkeuring afhankelijk maakt van de beant
woording der vraag, of de uit te voeren werken 

!Jadeelig kunnen zijn voor bet doorgaand ver
keer Scheveningen-Station S.S. ; 

c. voor zoover werken, tot den spoorweg 
behoorende, gelegen zijn binnen de doorgaande 
spoorwegafsluiting van het station den Haag 
S.S. zal op het tijdstip van de overneming van 
de exploitatie nagegaan worden of .de terreinen, 
waarop die werken zieh bevinden naar het 
oordeel van den Minister van Waterstaat, voor 
den stationsdienst kunnen worden gemist. In 
dat geval worden die werken bij afzonderlijke 
overeenkomst afgestaan zoo dit door de ge
meente wordt gewenseht ; 

d. de gemeente zal voor het in eigendom 
overnemen van het uitsluitend op den spoor
weg dienstdoend rollend materieel aan de 
maatsehappij betalen de getaxeerde waarde, 
overeenkomstig de bepalingen van de spoor
wegovereenkomst van 21 Januari 1890, goed
gekeurd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134), met inaehtneming van den 
on'derhoudstoestand, waarin het verkeert ; 

e. de gemeente is voor het gebruik van het 
onder a genoemde versehuldigd een jaarlijksehe 
som van 5 pet. van de bedragen, waarvoor 
die werken bij overneming der exploitatiir te 
boek staan, met dien verstande, dat voor af
sehrijving die bedragen tot dat tijdstip jaar
lijks zullen worden· verminderd voor: 

de baan -en kunstwerken met 1 pet. 
de gebouwen . . . . . . . . . 2 pet. 
den bovenbouw. . . . . . . . 2 pet. 
het bovengrondsehe leidingsnet. 3 pet. 
de voedingskabels. . . • . . . 2 pet. 
Van de baan- en kunstwerken, de gebouwen, 

den bovenbouw en voedingskabels zal niet 
meer dan 40 pet. en van het bovengrondsehe 
leidingsnet niet meer dan 70 pet. behoeven 
te worden afgesehreven , behoudens -in geval 
van buitendienststelling. 

De door den Minister van Waterstaat goed
gekeurde bedragen, waarvoor de werken met 
inaehtnem.ing van de bepalingen der spoorweg
overeenkomst van 21 Januari 1890 zijn te 
boek gesteld, zullen aan Burgemeester en 
Wethouders jaarlijks worden medegedeeld ; 

/. bij versehll van meening over de in d 
en e genoemde bedragen, zullen deze door 
scheidslieden worden vastgesteld, te benoemen 
als vastgesteld in art . 20 der vergunning ; 

g. de gemeente betaalt jaarlijks een bedrag, 
overeenkomende met de retributie genoemd 
in artikel 5 der vergunning, alsmede een bedrag, 
overeenkomende met den canon voor het in
gevolge artikel 22 der vergunning ver!eende 
reeht van erfpacht ; 
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h. de gemecnte geniet de gehee!e opbrengst 
van den spoorweg, maar is verplicht, zoolang 
de spoorweg 's Gravenhage--Gouda wordt 
geexploiteerd ten behoeve van het doorgaand 
verkeer van reizigers en goederen, te zorgen 
voor de aansluiteiide trams, waarin de plaat
selijke reizigers slechts worden t'oegelaten, 
voor zoover de ruimte niet voor doorgaande 
reizigers noodig is, en voor het vervoer van 
bagage, waartoe, afhankelijk van de behoefte 
in een door den Minister van Waterstaat vast 
te st ellen aantal tramtreinen per dag, een 
bagagewagen moet worden medegevoerd of 
bagageruimte in een der rijtuigen moet worden 
beschikbaar gesteld. De wijze, waarop door
gaande biljetten moeten worden verkrijgbaar 
gesteld en bagage moet worden ingeschreven, 
en voor welke treinen aansluitende treinen 
met bagagevervoer moeten worden ingelegd, 
wordt in onderling overleg geregeld. 

De Staat blijft bevoegd, zoowel voor zich 
als voor derden het medegebruik van de ge 
heele lijn of van een gedeelte t e vorderen Yoor 
het doorvoeren van electrische treinen ten be
hoeve van het interco=unaal verkeer. De 
voorwaarden, waaronder dit gesch'edt, worden 
bij afzonder!ijke overeenkomst geregeld. 

3. · De Staat keurt bij voorbaat goed, dat 
door de maatschappij de explo;tatie van den 
spoorweg, waarmede deze volgens de spoor
wegovereenkomst van 21 Januari 1890 belast 
is in de gevallen, g!)noemd in artikel 14, 2de 
en 3de lid van de vergunning, aan de gemeente 
wordt overgedragen als wanneer de bepalingen 
van die oyereenkomst, Yoor zoover ze op den 
spoorweg 's Gravenhage (station S.S.)-Scheve
ningen betrekking hebben, worden vervangen 
door de bovenstaande bepalingen. 

De Staat stelt zich in de plaats van de maat
schappij indien hij tot naasting van de eigen
dommen van de maatschappij OYergaat, of 
indien deze van hare rechten vervallen ver
klaard wordt. 

De maatschappij verbindt zich tegenover 
den Staat, de afschrijvingen, waarvan sprake 
is in artikel 2, e, jaarlijks als bate op den staat, 
bedoeld bij artikel 44 van de Spoorwegovereen
komst van 21 Januari 1890, te verantwoorden. 

Aldus oyereengekomen. 

29 Mei 1920. WET tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van bestendiging van · de 
exploitatie van spoorweglijnen van's-Her
togenbo8ch naar Helmond en van Veghel 
naar 088. S. 275. 

29 Mei 1920. WET tot overbrenging Yan de 
brug, genaamd ,,de Steenen Pijp", gelegen 
over de rivier de Reest, in beheer .en 
onderhoud bij de gemeente Zuidwolde. 
s. 276. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het in 's Rijks belang is, dat de brug, 
genaamd ,,de Steenen Pijp", gelegen oyer de 
rivier de Reest , bij de gemeente Zuidwolde in 
beheer en onderhoud wordt overgebracht, en 
dat tegen die overbrenging bij genoemde 
gemeente geen bezwaar bestaat ; 

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

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Bij de gemeente Zuidwolde wordt 

op het hiema te noemen tijdstip in beheer en 
onderh<iud overgebracht de op haar grond
ge bied gelegen brug, genaamd ,,de Steenen Pij p", 
met steenen landhoofden en tusschenpijler, 
ijzeren Jiggers en leuningen, een enkel brugrek 
van gecreosoteerd beukenhout eri bestrate 
toeritten, gelegen over de rivier de Reest in 
den zandweg van Kerkenbo8ch naar Ommer
schans. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
heeft plaats op den dag, waarop de door de 
gemeente aan te Jeggen verharde weg van 
Linde over Nolde naar de brug van wege den 
Minister van Waterstaat wordt goedgekeurd, 
en geschiedt voorts onder de volgende bepa
lingen: 

1°. De gemeente draagt zorg voor een goed 
onderhoud van de brug en hare toeritten op ten 
minste de bestaande breedte, bedragende op 
het dek 3.50 M. 

2°. V66r het tijdstip der overbrenging wor
den door en op kosten van het Rijk aan de 
brug de noodige herstellingen en verfwerken 
uitgevoerd. 

3°. Als vergoeding voor den door haar over 
te nemen onderhoudslast ontvangt de gemeente 
van bet Rijk' de som van f 1000, zoodra de 
daartoe strekkende, door het gemcentebe
stuur in te dienen declaratie in orde za.J zijn 
bevonden. 

La.sten en bevelen, enz.; 
geven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van lV ater8taat, A. A. H. W. K omo. 
( Uitgeg. 9 Juli 1920.) 
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29 Mei 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van uitbreiding van het stationsemplace
ment de Steeg. S. 277. 

29 Mei 1920. WET, houdende w1Jz1gmg der 
wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) 
tot vaststelling der tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt, gelijk die laatstelijk 
i gewijzigd bij de wet van 22 November 
1918 (Staatsblad n °. 605). S. 278. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, no. 236, 1-9. 
Hand. idem 1919/20, bladz. 1948, 1949. 
Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 666, 670. 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de wenschelijkheid is gebleken van wij ziging 
der bepalingen omtrent de belooning van des
kundigen en van die betreffende de schadeloos· 
stelling aan getuigen toe t e kennen,_, zoomede 
van het doen vervallen der voorschriften t en 
aa.nzien van de belooning aan deurwaarders , 
zooals die bepalingen zijn vastgesteld bij de 
wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot 
vaststelling der tarieven van geregtskosten in 
stra,fzaken, waarvan de gewone r egter kennis 
neemt, gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 22 November 1918 (Staatsblad n°. 605); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State , enz. 
Art. 1. Hoofdstuk I der vorenaangehaalde 

wet wordt als volgt gewijzigd : 
a. het tweede lid van artikel 3 wordt ge!ezen 

als volgt: 
,,Voor getuigen en deskundigen kan de 

tijdelijke verblijfplaats tot uitgangspunt wor
den genomen, indien de regter, met de _t oe
schatting belast, overtuigd is , dat de getuige 
of de deskundige zich buiten zijn hoofdverblijf 
ophield en n aar die of een andere tijdelijke 
verblijfplaats moet t erugkeeren. " 

b. artikel 4 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Aan personen, die om welke reden ook geheel 

of gedeeltelijk zonder afzonderlijke uitga ven 
van vervoermiddelen gebruik hebben kunnen 
maken, wordt geen of wel een met de gedane 
uitga ven overeenkomende schadeloosstelling 
voor reiskost en toegestaan." / 

,,Zoo noodig, wordt de getuige of deskundige 
omtrent een en antler door den regter , met de 
toeschatting belast, gehoord." 

c. ai·tikel 5 word t gelezen als volgt : 
,,De schadeloosstellingen van door beklaagden 

en veroordeelden opgeroepen getuigen en 

deskundigen worden berekend op den voet van 
dit tarief." 

d. artikel 7 ver valt. 
2. In Hoofdstuk II dier wet wordt artikel 10 

gelezen als volgt : 
,,Moet het vervoer met afzonderlijk rijtuig 

geschieden, dan kan de zorg daarvoor worden 
opgedragen aan den burgemeester. 

De kosten van dat vervoer en, zoo het op 
verklaring van een geneeskundige geschiep.t , 
ook van deze verklaring, kunnen door de ge
meente worden voorgeschoten of we! door 
belanghebbendon reohtstreek s aan hyt Rijk in 
rekening worden gebracht." 

3. Hoofdstuk III ondergaat de navolgende 
wijzigingen: 

a. Artikel 11 wordt gelezen als volgt : 
,,Aan de tot de geneeskundige praktijk 

bevoegde personen is versohuldigd : 
1°. voor het onderzoek van een verwonde, 

daaronder begrepen het aanleggen van ver
band f 5 ; voor ieder bevolen nader onderzoek 
f 2,50; 

2°. voor eene uit wendige l ijkschouwing f 5 ; 
3°. voor lijkopening tot onderzoek naar de 

oorzaak des doods en den staat van het lijk , 
daaronder begrepen de uit wendige schouwing , 
t en minste f 10 en t en hoogste f 25, naar j'.llat e 
van de uitgebreidheid van het onderzoek. 

Voor microscopisch serologisch of bioche
misch onderzoek, indien dergelijk onderzoek 
wordt vereisoht , wordt een vacatieloon van 
ten hoogste f 10 per uur toegelegd. 

4°. voor het onderzoek naar den toestand 
van krankzinnigen, t en einde te kunnen geraken 
tot de opneming in een gestioht f 5 ; 

5°. voor een psychiatrisch of neurologisch 
onderzoek van beklaagden, ten minste f 25 
en t en hoogste f 50 , naar mate van de uitge
breidheid van het onderzoek, al dan niet ver
oorzaakt door het hooren van familieleden of 
andere personen of door andere omstandigheden 
of we! naar mate van den omvang van het 
verslag ; 

voor alle gevallen inclusief de verklaring 
of het schriftelijk verslag . 

Aan de in bezoldigden dienst van het Rijk, 
de provincie of de gemeente zijnde genees
kundigen kan, indien daartoe aanleiding be
staat, de helft van het in dit artikel vastgestelde 
honorarium worden toegekend." 

b. De artikelen 12 en 13 ver vallen . 
c. Art . 15 word t gelezen als volgt : 
,,Voor andere verrigtingen, dan in artikel 11 

omschreven, is aan deskundigen op elk gebied 
en aan tolken verschuldigd een vacatieloon 



..j,65 29 M E I, 1920 

van ten hoogste f 10 per uur, en een naar dien 
maatstaf berekende belooning voor het in te 
dienen sohriftelijke verslag, in de gevallen, 
waarin verslag van het opgedragen onderzoek 
wordt vereischt . 

Aan personen, aan wie uitsluitend wordt 
opgedragen werkzaamheden ten dienste der 
Justitie te . verrigten, doch aan wie geen des
kundige voorlichting wordt gevraagd, is ver
schuldigd eene belooning, berekend naar den 
maatstaf van ten hoogste f 1 per uur. 

De met de begrooting der declaratie belaste 
regter zal, bij het bepalen der toe te kennen 
vergoeding, rekening houden met den meer 
of minder wetenschappelijken of wel bijzonderen 
aard van het opgedragen onderzoek, en den 
omvang daarvan. 

De regter zal eveneens het aantal in rekening 
gebrachte uren kunnen verminderen, indien hij_ 
daartoe termen aanwezig acht. 

Wanneer de deskundige in bezoldigde dienst
betrekking is bij het Rijk, de provincie of de 
gemeente, kan, indien daartoe aanleiding be
staat, door den regter daarmede worden rekening 
gehouden in dier voege, dat de belooning wordt 
..-astgesteld op de helft van het bedrag dat 
anders zou zijn toegekend." 

d. in de laatste zinsnede van het tweede 
lid van artikel 18 vervalt: ,,n°. 3 van"; 

c. in het eerste lid van artikel 19 wordt, in 
plaats van f 0. 75, gelezen: ,,f 1,50"; 

/. in artikel 20 wordt tusschen de woorden: 
,,onderzoek" en ,,of", gevoegd : ,,en de daarvan 
af te geven verklaring" en in plaats van ,,f l" 
wordt ge!ezen : ,,f 2,50" ; 

g. artikel 21 wordt gelezen als volgt: 
,,Wanneer deskundigen, in dit hoofdstuk 

hedoeld, worden geroepen om den regter 
mondeling voor te lichten, wordt hun voor den 
tijd gedurende welken zij zijn gehoord en verder 
verpligt zijn zich voor den regter beschikbaar 
e houden, eene vergoeding toegelegd naar den 

niaatstaf van artikel 15, benevens reis- en 
verblijfkosten naar den maatstaf bij het VIIIste 
hoofdstuk voor getuigen vastgesteld". 

h. Artikel 23 vervalt. , 
4. Hoofdstuk IV dier wet wordt als volgt 

gewij zigc! : 
a. Artikel 24 wordt gelezen als volgt : 
,,Aan getuigen, voor den regter verschenen 

tot het afleggen van getuigenis of tot het ge• 
ven van inlichtingen, kan door dien regter 
wegens tijdverzuim eene door hem te schatten 
,ergoeding ten bedrage der geleden of te lijden 
schade worden toegekend, doch van ten hoogste 
f 3 per etmaal of gedee!te da.arva-n"; 

1920. 

b. Artikel 25 wordt gelezen als volgt: 
,,Aan door den Staat, de provincie of de 

gemeente, hetzij rechtstreeks of middellijk 
bezoldigde personen, aan m.ilitairen in werke
lijken dienst en a.an gevangenen, zoomede aan 
getuigen, tevens. deskundigen, als getuigen of 
tot het geven van inlichtingen verschenen, 
word t geene vergoeding voor wegens tijd ver
zuim geleden of te lijden schade t~egekend. 

Op personen die eene vaste bezoldiging 
genieten voor eene betrekking van bijkomstigen 
aard en op personen, alleen voor nachtdiensten 
bezoldigd, is deze bepaling niet toepasselijk. 

Beambten en bedienden, in particulieren 
dienst, bevoegd tot het opsporen van strafbare 
feiten of tot het opmaken van daartoe betrek
kelijke verklaringen, verbalen of relazen, wor
den, indien zij als getuigen worden gehoord 
in eene zaak, in welke door hen een zoodanig 
stuk is opgemaakt, gelijkgesteld met de in het 
eerste lid genoemde personen. 

5. Hoofdstuk V dier wet ondergaat de 
navolgende wijziging: 

In artikel 29 vervallen de woorden : ,,aan 
spoedig bederf onderhevig" . 

6. Hoofdstuk VII dier wet verv~t. 
7. Hoofdstuk VIII dier wet ondergaat de 

navolgende wijzigingen: 
a. artikel 46 wordt gelezen als volgt: 
,,De deurwaarders berekenen voor hunne 

verrichtingen in strafzaken, de reis- en verblijf
kosten naar de bepalingen, welke door Ons ter 
regeling van de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten wegens reizen voor 's Rijksdienst, zijn 
of nader zullen worden vastgesteld." 

b, artikel 47 vervalt. 
c. artikel 48 wordt gelezen als volgt : 
,,Aan getuigen die voor den regter moeten 

verschijnen om getuigenis af te leggen of om 
inlichtingen te geven en aan deskundigen en 
andere personen als bedoeld in de artikelen 11, 
15 en 21, worden, indien zij zich te dier zake 
buiten hunne woon- of verblijfplaats hebben 
moeten begeven, de noodzakelijke reiskosten 
vergoed. · 

Als woonplaats of verblijfplaats geldt de 
· burgerlijke gemeente of het bij name beke ncl 
afzonderlijk liggend onderdeel der gemeente, 
onderscheidenlijk waar de getuige, deskundige 
of andere persoon woont, of in de gevalle11, 
bedoeld bij artikel 3, verblijf houdt. 

Vergoeding wegens reiskosten wordt, voor 
het gebruik van openbare midde!en van ver-· 
voer, berekend naar de !aagste tariefklasse 
van het vervoermiddel. Deze regel lijdt uit '. 
zondering: 

30 
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10. wanneer bij vervoer , per spoortrein, 
spoedshalve in het belang der strafzaak moest 
worden plaatsgenomen in een trein, waarin 
rijtuigen van de laagste tariefklasse ontbraken, 
in welk geval naar het tariefder daarop volgende 
laagste klasse wordt vergoed; 

20. wanneer uit een door den getuige of 
den cieskundige over te leggen verklaring van 
het hoofd der politie van zijne woonplaats 
blijkt, dat hij geacht moet worden gewoon te 
zijn in eene in de verklaring nader aan te duiden 
hoogere dan de laagste tariefklasse te reizen. 

Deze verklaring wordt niet geeischt, waar het 
geldt getuigen of deskundigen die bereids in 
het Reisbesluit 1916, voor reizen in Rijks
dienst, zijn of zullen worden gerangschikt en 
op grond van die regeling aanspraak kunnen 
doen gelden op vergoeding naar eene hoogere 
dan de laagste tariefklasse. 

Ten aanzien van het vervoer met bijzondere 
of met eigen middelen van vervoer zijn van 
toepassing de bepalinge~, dienaangaande door 
Ons vastgesteld of nader vast te stellen, ter 
regeling van de vergoeding wegens reizen voor 
's Rijks dienst ." 

Uitgege~en to!-, brug-, veer- en overvaart-
gelden worden t erugbetaald. 

d. artikel 49 vervalt. 
c. artikel 52 vervalt. 
/. Artikel 54 wordt gelezen als volgt: 
,,Door de deskundigen en de andere personen, 

die ten dienste der Justitie werkzaam zijn, kan, 
indien zij voor de uitvoering van de hun opge
drag\)n verrigting buiten de woonplaats moeten 
verbiijven, eene vergoeding voor verblijfkosten 
worden in rekening gebracht van ten hoogste 
f 6 per etmaal of gedeelte daarvan. 

Wanneer zij genoodzaakt zijn, in het belang 
van het onderzoek, buiten de woonplaat~ te 
overnachten, kan deswege eene vergoeding 
worden berekend van f 3". 

g. Artikel 55 wordt ge!ezen als volgt : 
,,Aan getuigen, voor den regter verschenen 

tot het afl.eggen van getu.igenjs of tot het geven 
van inlichtingen en aan deskundigen, bedoeld 
bij artikel 21, kan door dien regter wegens 
verblijf)&osten eene door hem toe te schatten 
vergoeding ten bedrage der geleden of te lijden 
schade worden toegekend, doch ·van ten hoog
ste f- 6 per etmaal of gedeelte daarvan. 

Wanneer zij onderweg door onvoorziene 
omstandigheden, onafhankelijk van hunnen wil, 
worden opgehouden, of we! wanneer zij t en 
dienste der Justitie buiten hunne _ woonplaats 
moeten verblijven, wordt hun ,voor nachtver
blijf eene schadeloosstelling toegekend van f 3". 

h. In het eerste lid van artikel 56 wordt 
na het woord: ,,vergeiellen", in plaats van: 
,,kan het dubbel van het bedrag der schade
loosstelling voor reis- en verblijfkosten worden 
toegeschat", ge!ezen : ,,kunnen de daarvoor 
noodzakelijke uitgaven voor reiskosten, bene
vens het dubbel van het bedrag der kosten 
van dag- en nachtverblijf, worden toegeschat" _ 

8. In hoofdstuk X dier wet ;orden de 
navolgende wijzigingen aangebracht: 

a. in den aanhef van het vierde lid van 
art. 62 wordt gelezen in plaats van: ,,De kosten 
onder b en c bedoeld". ,,De kosten onder c 
bedoeld". 

b. in het laatste lid van artikel 65 vervalt 
het woord : ,,of" en worden de woorden : ,,of 
door den kantonregter" aan dat l id toegevoegd. 

SLOTBEPALINGEN. 

· 9. De tegenwoordige deurwa4rders genieten, 
zoolang zij bij hetzelfde gerecht in dat ambt 
werkzaam blijven, eene jaarlijksche schade
loosstelling. 

Die schadeloosstelling is gelijk aan het be
drag dat de jaarwedde, die zij na de in werking 
treding dezer wet zullen genieten, minder 
bedraagt dan hunne vroegere inkomsten uit de 
verrichtingen in strafzaken, gerekend naar 
het gemiddeld bedrag, waarvoor in de laatste 
drie kalenderjaren, voorafgaande aan het 
jaar waarin deze wet in werking treedt, is 
gedeclareerd, onder aftrek van de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten. 

Indien of zoodra de jaarwedde gelijk is of 
hooger dan het vastgest\llde bedrag _ aan in -
komsten uit de vroegere regeling genoten, 
wordt geene schadeloosstelling meer uitgekeerd . 

Voor de deurwaarders bij den Hoogen Raad 
der Nederlanden en bij de Gerechtshoven, 
wordt· het bedrag der door hen tot aan het 
tijdstip van inwerkingtreding dezer wet ge
noten jaarwedde, op dat der hun. te ver!eenen 
schade!oosstelling in mindering gebracht. 

10. De artikelen dezer wet treden in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
verschillende artikelen verschillend kan worden 
gestllld. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 29st en Mei 
1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 8 Juni 1920.) 
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29 Mei 1920. WET, houdende wijziging der 
wet van 18 April 1874 (Staatsblad no. 67), 
tot vaststelling van een tarief van geregts
kosten in st_rafzaken, waarvan de militafre 
regter kennis neemt, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 431). S. 27 9. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, no. 236, 1-9. 
Hand. idem 1919/20, bladz. 1948, 1949. 
Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 666, 670. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken van wijziging· 
der bepaling, vervat in artikel 3 der wet van 
18 April 1874 (Staatsblad n°. 67), tot vaststel
ling van een tarief van geregtskosten in straf
zaken, waarvan de militaire regter kennis 
neemt, gelijk die laatstelijk is gewij zigd bij de 
wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 431); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 3 der wet van 18 April 

1874 (Staatsblad n°. 67), tot vaststelling van 
een tarief van geregtskosten in strafzaken, 
waarvan de militaire regter kennis neemt, 
gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 431), vervallen de 
woorden: ,,aan spoedig bederf onderhevig". 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, liEEMSKERK. 
( Uitgeg. 8 J uni 1920.) 

29 M ei 1920. WET, houdende regeling omtrent 
het behoud van uitzicht op Nederlandsch 
pensioen door onderwijzers bij overgang 
naar het bijzonder lager onderw:ijs in de 
kolonie Suriname of in de kolonie Gurafao, 
zoomede omtrent de mate van vergelding 
met Nederlandsch pensioen van vroeger 
krachtens detacheering in 's Rijks koloniiin 
bewezen diensten. S. 280. 

Wu WILH'ELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, eene regeling te treffen 
omtrent het behoud van uit"zicht op Neder
landsch pensioen door onderwijzers, die civer
gaan naar het bijzonder lager onderwijs in de 
kolonie Suriname of in de kolonie Gur~o, 
zoomede omtrent de mate van vergelding met 
pensioen van door pensioengerechtigden hier 
te lande vroeger krachtens detacheering in 
's Rijks koloniiin bewezen diensten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Een onderwijzer bij het openbaar 

of het bijzonder lager onderwijs, die overgaat 
naar eene school voor bijzonder lager onderwijs 
in de kolonie -Suriname of in de kolonie Gura{:ao, 
waarvan het leerplan voldoet aan de voor het 
koloniaal gezag gestelde eischen, heeft na een 
voor pensioen ten laste van den Staat of van 
het Pensioenfonds voor de gemeente-ambte
naren geldigen diensttijd van ten minste tien 
jaren, als oud-onderwijzer of als oud-gemeente
ambtenaar hier te lande recht op zoodanig 
pensioen wanneer hij, hetzij den 65-jarigen 
leeftijd heeft bereikt en niet meer aan zoodanige 
school of niet wederom als onderwijzer bij het 
openhaar of -bijzonder lager onderwijs hier te 
lande werkzaam is, hetzjj door lichaams- of 
zielsgebreken ongeschikt is geworden voor het 
vervullen van de betrekking van onderwijzer 
in genoemde koloniiin en niet binnen zes maan
den na het tijdstip van ingang van zijn ontslag 
als onderwijzer bij het openbaar of het bij
zonder lager onderwijs hier te lande wordt her
plaatst. 

2. Bij de regeling van een burgerlijk pen
sioen ten laste van den Staat of van een van 
Staatswege beheerd fonds komt de tijd, krach
tens detacheering, doorgebrachtin betrekkingen 
in 's Rijks koloniiin, waaraan uitzicht op pen
sioen uit de koloniale middelen of uit een 
vanwege het koloniaal gezag beheerd fonds 
is verbonden, voor den dnbbelen duur als dienst
tijd in aanmerking. 

Tot den tijd, bedoeld in het eerste lid, worden 
gerekend de duur der heen- en die der terug
reis naar en van de kolonie, wanneer de duur 
van den diensttijd in de kolonie tusschen het 
einde der heen- en het begin der terugreis ten 
minste zes maanden bedraagt. Voor den duur 
van elk der"beide reizen wordt ten hoogste eene 
maand in rekening gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
De Minister van Onderwi,js, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 15 Juni 1920.) 

29 Mei 1920. WET tot goedkeuring van den 
verkoop aan het Hoogheemraadschap 
,,Waterland" van oppervlakten voormaligen 
vestinggrond onder Ransdorp. S. 281. 
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fonds voor burgerlij ke am btenaren en die ten 
laste van het Weduwenfonds voor de geem
ployeerden tot het Algemeen Bestuur behooren
de· door den Directeur van eerstgenoemd, re
spectievelijk laatstgenoemd fonds. 

De in het eerste lid bedoelde pensioenen 
worden tot de bedragen waarop zij krachtens 
deze wet nader worden vastgesteld door de 
Algemeene Rekenkamer verevend, tenzij de 
betaling op grond van eene bepaling der wet 
krachtens welke zij tot het lagere bedrag 
werden toegekend, slechts voor een dee! kan 
geschieden of geheel achterwege moet blijven. 

12. De bedragen waarop vorenbedoelde pen 
sioenen krachtens deze wet worden gesteld, 
worden naar boven in vo1le guldens afgerond. 

13. Deze wet treedt in werking op den dag 
!farer afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

Mei 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van OnderwijB, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Oorwg, W. F. POP. 

De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RuYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 15 ./uni 1920). 

29 Mei 1920. BESLUIT tot .verle,nging van de 
schorsing van het besluit_ van den Raad 
van Utrecht van 1 December 1919, strek
kende tot het in beginsel goedkeuren van 
het bestemmen van een terrein voor 
vestiging van eene electrische centrale. 
S. 284. 

Verlengd tot 1 September 1920. 

31 Mei 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
De werking van art. 313 Invaliditeitswet 

bepaalt zich niet tot een regeling omtrent 
het geven van de, o. a. door de Rijksver
zekeringsbank, verlangde inlichtingen om
trent zaken en feiten de premie betref. 
fende, maar is algemeen, zoo dikwijls o. a. 
door die Bank inl\chtingen over bepaalde 
feiten in verband met de naleving der 
wet worden verlangd, dus ook waar het 
geldt feiten ter beoordeeling van het recht 
op ouderdomsrente. krarh.tens art. 369. 

(Invaliditei tswet art. 313.) 

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

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, H. 
Hesse, Jhr. E. A. E . van .Meeuwen en B. Ort . 

De Hooge Raad, enz. ; 
De Oflicier '.yan Justitie te Amsterdam, 

requirant van cassatie tegen een bij verstek 
gewezen vonnis van de Arr. -Rechtbank aldaar 
van 27 Januari 1920 (N. J. 1920 biz. 224, Red.) , 
waarbij l in hooger beroep! met vernietiging 
van een bij verstek gewezen vrijsprekend 
vonnis van den Kantonrechter in het Kanton 
Amsterdam van 28 Juli 1919, A. L. N. C. werd 
schuldig verklaard aan · ,,het niet nakomen 
van de verplichting om aan het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank de verlangde inlich
tingen ·te geven omtrent zaken en feiten be
treffende de . nale ving der wet ten 9pzichte 
van hem, die in zijn dienst werkt of gewerkt 
heeft", en· met toepassing van de artt. 313, 
369, 389 der Invaliditeitswet, de K . B. van 
19 Juni 1913 (S. 281) en van 12 Juni 1913 
(S. 272), de artt. 23 en 9.1 van het Wetb . van 
Strafr., veroordeeld tot eene geldboete van 
f 25 en eene vervangende hechtenis van 25 
dagen; 

De Hooge Raad, e_nz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
Schending door verkeerde toepassing van 

artt. 313 en 389 der In validiteitswet, in ver
band met art. 369 dier wet, door aan t e nemen, 
dat de in · art. 313 opgelegde verpliehting tot 
geven van inlichtingen ook betreft het geven 
van inlichtingen met het oog op toekenning 
eener premievrije ouderdomsrente als bedoeld 
in art . 369 . dier wet; 

Gehoord de conclusie van den Proc.-Gen. 
voorgedragen bij monde van den Adv.-Gen. 
Ledeboer, strekkende tot enz.; 

0., dat den · beklaagde, nu geniquireerde, 
bij inleidende dagvaarqing is telastegelegd, 
dat hij te Amsterdam in de maand Januari 
1918, nadat hij bij een schrij ven gedateerd 
18 (lees : 10) J anuari 1918, door hem, beklaagde, 
ontvangen op 11 Januari '1918, althans tijdig, 
in verband met een schrij ven gedateerq. 29 No
vember 1917 en een gedateerd 20 December 
1917, alle tot hem gericht door den Secretaris
Generaal der Rijksverzekeringsbank, hande
lende voor het Bestuur dier Bank, was ver
zoeht om in verband met eene beslissing over 
het al of niet toekennen van een rente als 
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bedoeld in art. 370 der In validiteitswet, aan 
H. van der Vorst, geboren 27 April 1847, 
wonende te Oud- en Nieuw-Gastel•, welke in 
dienst van hem, beklaagde, in het tijdvak 
van 27 April 1907 tot 27 April 1917 werkzaam
heden zoude hebben verricht en welke van 
der Vorst op of omstreeks 12 Augustus 1917 
bij behoorlijk ingevuld en onderteekend, 
daar voor vastgesteld formulier, eene aan
vrage voor zulk een rente had ingediend bij 
den Secretaris der rentecommissie te Breda, -
omtrent den aard der werkzaamheden door 
dien van der Vorst in dat tijdvak verricht, 
alsmede over de regeling der werktijden en 
het loon inlichtingen te geven v66r 15 Januari 
1918 aan het Bestuur der Rijksverzekerings
bank, gevestigd te Amsterdam, mede door in 
te vullen ·een hem toegewnden formulier, 
·zoogenaamde werkgeversverklaring - aldaar 
deze van hem verlangde inlichtingen en het 
door hem ingevulde formulier niet v66r 15 
Januari 1918 bij het Bestuur dier Bank, ge
vestigd te Amsterdam, heett ingediend ; 

dat dit feit, met beklaagde's schuld daaraan . 
en met qualificatie en strafoplegging als ver
meld bij het bestreden v onnis wettig en over
tuigend bewezen is verklaard, met dien ver
stande, dat beklaagde den brief van 10 Januari 
1918 op 11 Januari 1918 heeft ontvangen en 
dat van der Vorst omstreeks 12 Augustus 
1917 het formulier van aanvrage heeft inge
diend; 

0. ten aanzien van het middel : 
dat ter ondersteuning daarvan in hoofdzaak 

is aangevoerd, dat, waar een der beginselen 
der Invaliditeitswet, welke ten doe! heeft 
verzekering van · arbeiders tegen geldelijke 
gevolgen van invaliditeit eri ouderdom, is, 
d.at het recht op die verzekering wordt ver
kregen door premiebetaling, terwijl daarnaast 
in art. 369 der wet onder de overgangsbepa
lingen de ouderdomsrente zonder premie is 
geregeld, in het derde hoofdstuk, luidende : 

,,Van de premie", bij art. 313 aan ieder de 
verplichting is opgelegd tot het geven van 
zekere inlichtingen, - zoodat in dit systeem 
der wet genoemd artikel deze plaats inneemt 
dat het aan ieder de verplichting oplegt tot 
het geven van inlichtingen, noodig voor het 
beoordeelen van het bedrag der te betalen 
premie ; - en derhalve de Rechtbank, door 
art. 313 ook toepasselijk te verklaren zoo het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank inlichtin
gen vraagt ter beoordeeling of in een bepaald 
geval de premievrije ouderdomsrente krach
terts aitikel 369 moet worden verleend, aan 

art. 313 eene werking buiten zijne grenzen 
heeft toegekend ; 

O. ; dat de Rechtbank te dien aanzien over
woog: dat art. 313 der Invaliditeitswet wel 
voorkomt in het Hoofdstuk dier wet, tot op
schrift dragende: ,,Van de Premie", doch dat 
de redactie van dit artikel, aan ieder de ver
plichting opleggende tot het geven o. a. aan 
het Bestuur der Rijksverzekeringsbank van 
de verlangde inlichtingen, omtrent zaken en 
feiten, betreffende de naleving der ,yet ten 
opzichte van hem, die in zijn dienst werkt of 
gewerkt heeft, .in zoodanig ruime termen is 
vervat, dat de Rechtbank van meening is, 
dat de wet niet dwingt tot de opvatting, dat 
deze verplichting alleen betrekking heeft op 
inlichtingen betreffende de premie , doch 
omtrent al datgene wat een richtige toepas
sing der wet raakt ; 

dat <lit oordeel is juist en geheel strookt 
met de algemeene termen waarin art. 313 
de verplichting tot het geven van inlichtingen 
omtrent zaken en feiten, betreffende de daarbij 
aangeduide naleving de1· wet omschrijtt, en 
de plaatsing van het artikel in hoofdstuk III 
,,Van de Premie", daaraan te minder kaI). 
afdoen, waar de noodzakelijkheid tot het 
ontvangen . van inlichtingen ter beoordeeling 
van het bij de wet toegekend recht op ouder
domsrente krachtens art. 369, in niet mindere 
mate bestaat dan voor de beoordeeling der te 
betalen premie en hetgeen daarmede in ver
band staat; 

dat dit t e meer klemt, waar art. 369 voor
komt onder de Overgangsbepalingen der wet, 
waardoor aannemelijk is, dat voorschriften t er 
naleving der wet in zoo algemeene termen als 
in art. 31~ gegeven, ongeacht hunne plaatsing 
in een bepaald hoofdstuk, door den wetgever 
zijn geoordeeld dienstbaar te zijn om de wet 
in haar geheel, dus ook in hare overgangsbe
palingen, aan hare bestemming te doen be
antwoorden; 

dat ten slotte de geschiedenis der wet deze 
opvatting bevestigt ; 

dat toch in het Ontwerp van wet bij art. 25 
(thans art. 27 der wet) sub a, voorkomende 
in de Eerste Afdeeling ,,Algemeene Bepalingen, 
Organisatie", werd voorgeschreven, dat bij 
algemeenen maatregel van bestuur bepalingen 
worden vastgesteld, betreffende het geven van 
inlichtingen over bepaalde feiten aan het 
Bestuur van de Rijksverzeke1·ingsbank of van 
een · Raad van Arbeid of enz. . . . . en de 
gevolgen van het ~iet geven van gevraagde 
inlichtingen ; 
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dat echter, naar aanleiding van de gedachten
wisseling tusschen de Regeering en de Com
missie van Voorbereiding van de Tweede 
Kamer, _de Regeering, uit overweging dat naast 
andere artikelen die het geven van inlichtingen 
regelen, met name naast art. 294 (thans art. 
313 der wet) het bepaalde in artikel 25 onder a 
niet noodig was, dit onderdeel uit art . 25 heeft 
geschrapt, na in art._ 294 eene daardoor nood
zakelijk geworden aanvulling te hebben aan
gebracht, (Bijlagen 2• Kamer 1910-1911, 
258.2; 1911-1912, 68.3); 

dat derhal ve ook hieruit blijkt, dat de wer
king van art. 313 zich niet bepaalt tot eene 
regeling omtrent het geven van de, o. a . door de 
Rijksverzekeringsbank verlangde inlichtingen, 
omtrent zaken en feiten de premie betreffende, 
maar is algemeen, zoo dikwijls o. a. door die 
Bank inlichtingen over bepaalde feiten in 
verband met de naleving der wet warden ver
langd, - dus ook waar het geldt feiten ter 
beoordeeling van het recht op ouderdomsrente 
krachtens art. 369 ; 

dat mitsdien het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Commis

. sarissen der Kon~gin in de provinci i·n, 
betreffende beknoptheid van telegrammen 
in dienstzaken. 

De Minister van Waterstaat schrijft mij 
dd. 20 Mei jl. het volgende: 

,,Het heeft de aandacht getrokken, dat in 
de van de departementen, regeeringsbureaux en 
ambtenaren uitgaande telegrammen over dienst
zaken niet steeds voldoende beknoptheid wordt 
in acht genomen. Eenerzijds wordt daardoor 
- meer dan noodig is - beslag gelegd op de 
toch al overbelaste telegraaflijnen, anderzijds 
wordt, althans bij buitenlandsche telegra=en, 
's Rijks schatkist daardoor niet onbelangrijk 
benadeeld. 

Ik meen goed te doen, de aandacht van Uwe 
Excellentie op deze aangelegenheid te vestigen. 
Wellicht kunt U goed _vinden tot de antler Uw 
departement ressorteerende ambtenaren eene 
aanschrijvµig te richten, waarbij wordt aanbe
volen, bij het opstellen van telegrammen meer 
dan tot dusverre gebruik te maken van den 
z.g. telegra.mstijl en, vooral ook in de adressen 
en in de onderteekening, de noodige beknopt
heid te betrachten. 

In navolging met hetgeen reeds door een 
tweetal departementen geschiedt, ware in 
buitenlandsche telegrammen ter besparing van 

kosten in bepaalde gevallen met vrucht van 
code of cijferschrift gebruik te ma.ken. Voorts 
wu het, waar de eene ambtenaar er meer slag 
_van heeft om eene mededeeling in z.g. tele
gramstijl om te zetten dan de antler ,-aanbe
veling verdienen, dat op de departementen en 
andere regeeringsbureaux, zooveel mogelijk 
dezelfde - daarvoor bijzonder geschikte -'
ambtenaren met het redigeeren van buiten
landsche telegra=en werden belast. 

Ik stel mij voor om op het betrachten van de 
noodige beknoptheid in officieele telegrammen 
voortaan zooveel mogelijk geregeld toezicht 
te doen houden en, indien d9arbij van ernstige 
afwijkingen blijkt, deze ter kennis van het be
t rokken departement te brengen". 

Ik heb de eer U beleefd te verzoeken van 
een en antler nota te nemen en dit tevens te;r
kennis te brengen van de burgemeesters in 
Uw gewest, IW. v . d. B. A.) 

1 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van 
Kolonien aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende 
uitvoering van de Vuurwapenwet. 

Blijkens van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indie ontvangen bericht zal 
voor zoover automatischeviuurwapenen betreft, 
behoudens hooge uitzondering, voor den ver7 

volge gebroken warden met de tot dusver 
gevolgde gedragslijn om aan particulieren op 
aanvrage steeds ontheffing te verleenen van 

_ het tijdelijk verbod tot invoer in Nederlandsch-
Indie van vuurwapens, buskruit en munitie 
( :nd,i eh StaaiB lad 1916, n°. 754). 

Ten einde teleurstelling te voorkomen, zal 
het aanbeveling verdienen om belanghebbenden 
bij het aanvragen van consenten tot uitvoer 
van vuurwapenen van eerstbedoelde soort naa'r 
Nederlandsch-Indie, op het bovenstaande op
merkzaam te maken. Ik heb de eer U Hoog
EdelGestrenge te verzoeken daartoe wel Uwe 
welwillende medewerking te verleenen. 

Van het afgeven van consenten tot uitvoer 
van vuurwapenen naar Nederlandsch-Indie zal 
ik gaarne telkens bericht ontvangen.' 

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

1 Juni 1920. :M..1SSIVE van den Minister van 
Arbe'd van 1 Juni 1920 a.an de Commis
sarissen der Koningin in de ·provincien 
betreffende verontreiniging van openbare 
wateren. 

In den Centralen Gezondheidsraad heeft het 
een punt van bespreking uitgemaakt, of en, 
zoo ja, in hoever het mogelijk zou zijn de 
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vervui ling van openbare wateren, veroorzaakt 
door de loozing van niet doelmatig gereinigd 
afvalwater van beetwortelsuikerfabrieken, tot 
een minimum te beperken en op welke wijze 
meer dan tot heden eenhoid zou kunnen worden 
gebracht in de voorwaarden , die · aan vergun
nmgen tot het oprichten van zoodanige fabrie
ken worden verbonden. 

Aan de hand van versohillende proefnemin
gen , door een subcommissie uit dien Raad 
verrioht, is het hierna volgende schema samen
gesteld, dat van nut kan zijn als leiddraad 
bij het ver!eenen van Hinderwetsverg1mningen 
door gemeentebesturen of, c. q. bij het stellen 
van nieuwe voorwaarden , wa.nneer het botreft 
in werking zijnde inrichtingen. 

Er behoeft \\ el niet op te worden gewezen , 
dat plaatselijke toestanden afwijkingen noodig 
of gewenscht kunnen maken. 

Zal intusschen door het stellen van deze 
voorwaarden afdoende verbetering worden be
reikt, dan behoort tevens door de gemeente
besturen een tijdig , krachtig en voortdurend 
toezicht op de naleving daarvan door de in
richtingen te worden uitgeoefend. De aandacht 
dier besturen ware daarop voor zooveel noo
dig te vestigen door bemiddeling van Gede
puteerde Staten. 

Schema voor eenige voorwaarden, welke 
kraohtens de Hinderwet, als naar behoefte, 
zouden zijn te stellen bij het verleenen van 
vergunningen tot het oprichten, veranderen 
of uitbreiden van beetwortelsuikerfabrieken . 

Het fabricage-afvalwater , zijnde het afloop
water uit de diffuseurs, spoelwater der pulp
goten en het pulpperswater moet geheel afge
scheiden worden gehouden van het spoel- en 
waschwater der bieten . 

Eerstgenoemd water moet of in het b<. drijf 
worden teruggevoerd en mag dan niet geloosd 
worden , of het moet langs biologischen weg 
gereinigd worden en_ mag dan we! worden 
afgevoerd. 

Wordt het laatste stelsel gekozen , dan moat 
de zuivering plaats hebben als volgt : 

Aan het bedoelde fabricage-afvalwater moet , 
nadat dit een pulpvanger doorloopen heeft , 
zooveel eener verzad.igde bijtende kalkoplossing 
worden toegevoegd, die verkregen wordt door 
in een kalkroerbak bijtende ka.Jk op te lossen 
in water, totdat eene alkaliteit wordt bereikt 
van 0.05 pCt. CaO. Daartoe i ongeveer 0. 6 
K. G. bijtende kalk per M5; noodig. 

Het aldus met kalk gemcngde water moet 
ter bezirking van nog aanwezige pulpdeelt jes 
beurtelings gepompt worden naar t wee bezin-

kingsbassins : elk v an deze moet zoo groot zijn, 
dat het water daarin zes uur kan verblij ven , 
ten.ijl de snelheid , waarmede h t water het 
b1ssin doorloopt, niet grooter mag zijn dan 
2 m.M. per seconde. 

Wanneer een der beide bassin s gevuld wordt, 
wordt het bezonken water van bet andere 
bassin regelmatig naar de 2 septic-tanks ge
voerd, waarna het slijk uit dit laatste ba8sin 

, naar een draineer vold wordt gepompt. Den 
volgenden dag wordt dit bassin gevuld en het 
andere geledigd, enz. 

De 2 septic-tanks, elk diep 2 M. , moeten 
achter elkaar worden doorloopen en elk een 
inhoud hebben van de hoeveelheid afvalwater, 
d ie da,gelijks geproduceerd wordt bij een ver
houding van lengte tot breedte van 5 tot 1. 

Zij moeten voorzien zijn van doelrnat ige 
toevoer- en afvoergoten over de geheele breedte, 
terwijl tevens sohotten, reikende tot 75 c.M. 
onder de oppervlakte van het ,~ater, ervoor 
moeten zorgen dat het afvalwater over het 
actieve gistingsmeteriaa l stroomt, hetwelk 
vooraf in de. septi c-tank 's gebracht om de 
biologisohe werking in te leiden . 

Het uit de sept ic-tank stroomende water 
moet naar een vergaarbak vloeien , waaruit 
het gepompt m oet worden naar de continu
fil ters met een gezamenlijken inhoud, gelijk 
aan de hoeveelheid afvalwater, die dagelijks 
wordt geproduceerd, bij een hoogte aan sintel
materiaal van 2 M. 

Het afvalwater moet door doelmatige ver
deelinrichtingen gelijkmatig over de opper
vlakte dier fil ters worden verdeeld. 

Het sintelmateriaal moet van onderen naar 
boven in lagen v an steeds kleinere grootte 
worden opgestapeld en wel als volgt : 
l e laag 25 c.M. hoog met sintelgr. 10 -----:12 c.M. 
2• laag 50 c.M. 7 ----"10 
3• laag 50 c.M. 5 - 7 
4e laag 50 c.M. 3 - 5 ,, 
5• laag 25 c.M. 1½- 3 ,, 

Het uit de continu-filters stroomen_de gezui
verde water kan worden afgevoerd ; een ge
deelte ervan kan ook gebruikt worden voor 
het oplossen van de bij tende kalk. 

Het spoel - en waschwater, hetwelk geen hoo
gere temperatuur dan 22 ' C. mag hebben, 
woet, alvorens in de bassins van klei en zand 
te worden ontdaan, een doelmatig ingerichten 
staartjesvanger passeeren . Deze moet alle _ 
vaste organische deelen , grooter dan 2 m.M. , 
terughouden . 

De bassins moeten zoodanige afmetingen 
hebben, dat de doorstroomingssnelheid niet 
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meer bedraagt dan 5 m.M. per seconde, I b. normaallessen en daaraan verbonden voor
terwijl ervoor gezorgd moet worden, dat dit bereidende klassen ; 
water minstens 5 uur in deze bassins verblijft . I c. hoogere burgerscholen ; 
Het mag deze niet in gistenden toestand ver- I a. gymnasia ; 
laten. Mocht het blijken, dat reeds rotting I e. Rijksopvoedingsgestichtev ; 
is ingetreden, dan moet zulk een bassin buiten / . Rijkstuchtscholen ; 
gebruik worden gesteld , of de inhoud er van g. lagere scholen in Nederlandsch Oost- en 
moet door toevoeging van een voldoende hoe- West-Indie; 
veelheid bijtende ka.!k dadelijk steriel worden h. doofstommeninstituten ; 
gemaakt. i . blindeninstituten ; 

Het uit de bassins stroomende water kan j . de inrichting ,,Meer en Bosch" te H eem-
worden geloosd, of opnieuw als zwemgoten- stede; 
bedrijfswater worden gebruikt. k. de in het buitenland door den Nederland-

Voordat een nieuwe campagne begint, moe- schen . staat gesubsidieerde scholen; 
ten de bassins geheel worden geledigd. l. openbare en van Rijkswege gesubsidieerde 

(W. v. d. B. A.) bijzondere dagscholen voor nijverheids- en 
handelsonderwijs, en 

2 Juni 1920. BESLUIT betrefiende de toe-
passing van artikel 26septies eerste lid, der 
wet }ot regaling van het lager ouderwijs. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister va-n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
29 Mei 1920, n°. 2484, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

Overwegende, dat ingevolge art. 26septies 
eerste lid, der wet tot regeling van het lager 
on'derwijs, voor het berekenen der jaarwedde 
van de onderwijzers als diensttijd mede in 
aanmerking komt de tijd voor en na de invoering 
dier wet doorgebracht in dienst .van andere 
dan in die wetsbepaling genoemde inrich
tingen van onderwijs, welke door Ons bij besluit, 
den Onderwijsraad (Afdeeling voor het ·.lge
meen vormend lager onderwijs en het bewaar
schoolonderwijs) gehoord, worden aangewezen ; 

Gelet op art . 26septies, eerste lid, der wet 
tot regaling van het lager onderwijs; 

Den Onderwijsraad (Afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onder,V1JS en bet 
bewaarschoolonderwijs) gehoord, advies van 
5 Ma.a.rt 1920, n°. 894 A; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat a.ls diensttajd, bedoeld in I 

art. 26septies, eerste lid der .wet tot regeling 
van het lager onderwijs mede in aanmerking 
komt de diensttijd als leeraar of onderwij zer 
doorgebracht aan de onderstaande inrichtingen 
van onderwijs, zoowel openbare als biJzondere, 
indien zij althans niet naar haar.aard uitsluitend 
tot een van deze beide takken van onderwijs 
behooren : 

a. kweekscholen voor onderwijzers en onder-

m. zwakzinnigenscholen ; 
Onze Minister van Onderwij s,'· Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Ne,derlandsche 
Staatsccurant zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Onder
wijsraad (Afdeeling voor het algemeen vormend 
lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs). 

H et Loo, 2 Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De M·inister van Onder-wijs, 
Kmisten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

2 J uni 1920. ARREST van den R oogcn Raad. 
Zoo de raad van beroep in strijd met 

art. 16 bij een en dezelfde beschikking 
uitspraak heeft gedaan op een beroep 
inzake inkomstenbelasting en een beroep 
inzake oorlogswinstbelasting is, wanneer 
al!een inzake de oorlogswinstbelasting 
cassatieberoep is ingesteld, de uitspraak 
inzake de inkomstenbelasting onaantast
baar geworden. 

Verlies door speculat.ie in goederen kan 
in rnindering gebqcht worden, ook als 
het verlies 1s ontstaan buiten de uitoefe
ning van een bedrijf. / 

R. R. 2 Juni 1920. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift aan den Hoogen 

Raad ingediend door A., koopman, wonende 
te X., tegen de uitspraak van den raad van 
beroep voor de directe belastingen te Haar
lem van 6 Februari 1920, <loch alleen voorzoover 
die beslissing zijnen aanslag in de oorlogs-

wijzeressen ; 1 winstbelasting over hot jaar 1917 betreft, bij 
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welke, uitspraak ten aanzien van het beroep 
van A. tegen zijnen aanslag in de inkomsten
belasting, die aanslag is vernietigd en zijn in
komen voor het dienstjaar 1918/1919 is vast
gesteld op f 4188.80, en ten aanzien van zijn 
beroep tegen den hem opgelegden aanslag in 
de oorlogswinstbelasting over het dienstjaar 
1917, die aanslag is teruggebracht naa.r een 
meerder inkomen als gevolg van den oorlogs
toestand van f 2688.80; 

Gezien, enz. ; 
0., dat uit de overgelegde stukken blijkt, 

dat de belanghebbende bij twee afzonderlijke 
beroepschriften was in beroep gekomen van 
twee afzonderlijke beschikkingen van den 
inspecteur der directe belastingen te Y., 
waarvan de eene zijnen aan~lag in de inkom
stenbelasting over het dienstjaar 1918/1919, 
de andere zijnen aanslag in de oorlogswinst
belasting over het jaar 1917 betrof; 

0., dat de raad van beroep ingevolge de be
palingen van Hoofdstuk II der wet van 19 De
cember 1914 (S. 564) ieder dezer beroepen 
zelfstandig had te behandelen en volgens 
.art. 16 dier wet in ieder dezer -beroepen eene 
llitspraak en wel eene met redenen omkleedc 
uitspraak had te geven, <loch dat die wet den 
raad van beroep niet toekent de bevoegdheid 
om twee beroepen bijeen te voegen en daarop 
bij eene ui tspraak te beslissen ; 

0., dat bovendien gegrond is de grief bij het 
middel van cassatie t,egen 's raads beslissing 
voor wat betreft de oorlogswinstbelasting 
.aangevoerd ; 

dat de raad van beroep art. 10 der Wet op 
<le 0orlogswinstbelaeting l 916 heeft geschon
d~n door ook yoor de oorlogswinstbelasting 
hare belisaing te doen stennen op de over
weging, dat een verlies door speculatie in 
goederen veroorzaakt buiten aanmerking moet 
blijven, omdat den raad was gebleken, dat die 
speculatie in goederen viel buiten bet bedrijf 
door belanghebbende uitgeoefend; 

dat immers art. 10, eerste lid 2°., van voor
melde wet, in afwijking van art. 9d der Wet 
op de ·rnkomstenbelasting 1914, alle ,vinst 
uit speculatie in goederen als dee! van het 
inkomen beschouwt, derhalve ook elk verlies 
door zoodanige speculatie in mindering brengt 
van het inkomen, onverscbillig ot zij ·is ont
staan in of buiten de uitoefening van een 
bedrijf, zoodat 's raads uitspraak, dat voor
ineld verlies niet in mindering van het mkomen 
kan worden gebracht, door den daarvoor aan
gevoerden grond niet wordt gerechtvaardigd, 
en zi.Jne beslissing, in strijd met art. 16, eerste 

lid, van de wet van 19 December 1914 (S. 564) 
niet met redenen is omkleed; 

0., dat alhoewel de hierboven ambtshalve 
aangevoerde grond biJ onbeperkt ingesteld 
cassatieberoep de vernietiging der beslissing 
in haar geheel zou moeten-tengevolge hebben, 
echter in deze. die vernietiging zich niet verder 
kan uitstrekken dan tot · de uitspraak van den 
raad van beroep voor wat betreft den aanslag 
in de oorlogswinstbelasting, nu alleen tegen 
dat deel der uitspraak het cassatieberoep is 
gericht en derhalve de uitspraak van den raad 
voor wat betreft den aanslag voor de inkom
stenbelasting in kracht van gewijsde is gegaan 
en is geworden onaantastbaar; 

Vernietigt de bestreden uitspraak voor wat 
betreft de beslissing over den aanslag in de 

· oorlogswinstbelasting over het Jaar 1917; 
Wijst het geding voorzoover terug naar den 

raad van beroep voor de directe belastingen 
te Haa.rlem, ter verdere behandeling en· be
slissing met inachtneming van 's Hoogen Raads 
arrest. (A. B.) 

3 Juni 1920. BESCIIIKKING van den Minister 
van La.ndbouw, Nijverheid en Handel. 

Bij deze beschikking wordt de tabel B, 
behoorende bij de beschikking van <lien Minister 
van 12 September 1919 ingetrokken en op nieuw 
vastgesteld. 

4 Juni 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Waar vaststaat dat de betrokkene ook 
na het aanvaarden van zijn lidmaatschap 
van den raad arbeid ten behoeve der 
gemeente beeft vorricht en aan haar mate
rialen heeft geleverd, terwijl hiJ ook zij n 
personeel ter beschikking heeft gesteld voor 
het door een derde aangenomen gemeente
werk, wordt aan deze levering het oor
spronkelijk karakter niet ontnomen door 
het feit dat hij later heeft verklaard 
de met <lien derde aanvinkelijk overeen
gekomen vergoeding niet te zullen aan
vaa1den. 

I WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Besohikkende op het beroep, ingesteld door 
J. Bakker te Dubbeldam tegen het b:,sluit 
van Gedep. Staten van Zuidholland van 20/28 
Januari 1920, n o. 54, waarbij. hij van het 
lidmaatschap van den raad der gemeente 
Dubbeldam vervallen is verklaard ; 

Dan Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Mei 1920, n°. 106; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za.ken van 27 Mei 1920, n°. 
6623, afd. B.B. ; 

0 ., dat bij besluit van den raad van Dubbel- · 
dam van 17 December 1919 het raadslid J. 
Bakker a ls zoodanig is geschorst ; 

dat Gedep. Staten van Zuidholland bij hun 
voormeld besluit J. Bakker van het lidmaatschap 
,,an den raad h~bban vervallen verklaard op 
groncJ dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
en het verhandelde in de openbare zitting van 
hun College van 12 Januari 1920 is gebleken 
dat J. Bakker elk jaar de kachels en pijpen der 
gcmeentescholen herstelde; dat hij in het 
rnorjaar van 1919 a.ls gewoonlijk de pijpen in 
zijn werkplaats heeft genomen ten einde deze 
te repareeren en in het najaar wederom te 

. stellen ; dat hij inmiddels is gekozen tot lid 
van den raad, in verband waarmede genoemde 
werkzaamheden door B. en W. zijn opgedragen 
aan E. van Ballegooien en aan J. Bakker 
sohriftelijk is verzooht de pijpen aan dezen ter 
hand te stellen ; dat dit niet is geschied, dooh 
de reparatien en het stellen der pijpen als 
gewoonlijk ook in het jaar 1919 zijn gesohied 
door J. Bakker, zij het op verzoek en voor 
rekening van E. van Ballegooien, die voor dit 
werk geen personeel besohikbaar had, terwijl 
voorts ook de benoodigde materialen door 
Bakker aan Van Ballegooien zijn geleverd; 
dat J. Bakker aanvankelijk van plan was 
voor arbeidsloon en levering van materiaal 
aan E. van Ballegooien een zeker bedrag in 
rekening te brengen, terwijl hij eerst na het 
sohorsingsbesluit heeft te kennen -gegeven dat 
hij wilde worden geacht een en antler om niet 
te hebben verrioht, doen verrichten en gele
verd ; dat derhal ve J. Bakker geen oogenblik 
in. twijfel kan verkeeren omtrent het feit, 
dat het hier arbeid en levering t en behoeve 
van een gemeentewerk gold en dat hij zich 
chuldig gema.a.kt heeft a.an overtreding van 

de laatste alinea van art. 24 der Gemeentewet, 
ook al mocht bewezen kunnen worden dat 
niet winstbejag doch uitsluitend de begeerte 
om zijn collega te helpen en den voortgang van. 
het onderwijs bij de vroeg ingevallen koude 
te verzekeren, hem daarbij heeft geleid; dat 
J. Bakker mitsdien te recht door den raad 
a.ls lid dier vergadering is geschorst ; 

dat J. Bakker in 'beroep a.an voert, dat hij 
wei voor den smid E. van Ballegooien kachel
pijpen die bestemd waren voor de gemeente
school I heeft hersteld en aan dezen ook het 

voor die herstelling benoodigde materiaa1 

heeft geleverd, doch dat een en antler om niet 
gebeurd is, daar hij er niets voor heeft bedongen, 
niets voor heeft ontvangen en bovendien 
verklaard heeft er niets voor te willen ontvan
gen ; dat hij wel is waar aan vankelijk van plan 
was van E. van Ballegooien beta.ling te 
eischen, doch slechts onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat daardoor het aan die kachel
pijpen verrichte werk niet als een middellijke 
levering aan de gemeente zou worden gemaakt; 
dat het toch volkomen begrijpelijk is dat hij 
zich niet heeft willen schuldig maken een 
ongeoorloofde middellijke levering aan de 
gemeente, waar hij de volkomen geoorloofde 
onmiddellijke levering niet heeft gewild en 
met opzet heeft nagelaten ; dat hij vanaf 
ongeveer half April 1919 tot aan zijn zitting 
n emen als lid van den raad in September 
1919 de pijpen ter heratelling in zijn werk
plaats had, en, hoewel volkomen bevoegd tot 
en aangewezen voor die heratelling, deze met 
voordacht naliet, omdat hij het niet oirbaar 
achtte hetgeen aan die kachelpijpen verdiend 
zou worden voor zich zelf op te eischen, daar 
hij meende dat dit naar billijkheid aan zijn 
eventueelen opvolger toekwam ; dat hij ten 
slotte voor dezen opvolger op diens verzoek 
de pijpen herstelde, wat volkomen te goeder 
trouw geschiedde, uitsluitend om hem te helpen 
en om den voortgang van het onderwijs bij de 
vroeg ingevallen koude te verzekeren en in 
de stellige meening dat niemand dit als een 
middellijke levering aan de gemcente zou 
op vatten; dat hij echter, toen de meerderheid 
van den raad toch dit a.lies• als een middellijke 
levering· kwalificeerde en hem deswege a.ls 
raadslid schorste , den s'mid E. van Ballegooien 
berichtte , dat hij dezen niets in rekening zou 
brengen voor de hulp enz. hem bij het herstellen 
dier kachelpijpen bewezen om daarmede a.an 
het gebeurde elk karakter van levering te 
ontnemen; dat de schenking aan Van Balle
gooien geen levering is; dat dus middellijke 
levering aan de gemeente door hem niet heeft 
plaats gehad en dat hij zich derhalve niet heeft 
schuldig gemaakt aan overtreding van art. 24 
d~r Gemeentewet ; 

0., dat vaststaat dat J. Bakker ook na het 
aa.nvaarden van zijn lidmaatschap · van den 
raad arbeid ten behoeve der gemeente heeft 
verricht en a.an haar materialen heeft geleverd, 
terwijl hij ook zijn personeel ter beschikking 
heeft gesteld voor het door E. van Ballegooien 
aangenomen gemeentewerk; 

dat dit volgens de oorspronkelijke afspraak 
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tusschcn J. Bakker en E. van Ballegooien 
tegen betaling zou geschieden ; 

d~t met Gedep. Staten moet worden aange
nomen dat _ aan de boven bedoelde levering het 
oorspronkelijk karakter niet wordt ontnomen 
door het enkele feit dat J. Bakker later heeft 
verklaard de afgesproken _ vergoeding niet te 
zullen a.an vaardcn ; 

dat dus boven twijfel staat dat de appellant 
in strijd met art . 24 der Gemeentewet middellijk 
heeft deelgenomen aan eene levering ten behoeve 
der gemeente Dubbeldam; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en versta.an: 

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

belast, enz. (A. B). 

4 Juni 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Het verleenen van steun door eene 
gemeente aan de noodlijdende bevolking 
van een vreemd land is met toelaatbaar, 
daar bij deze uitgaaf geen gemeentebelang, 
noch direct, noch indirect, 1s betrokken. 

\.Vu WILHELMINA, ENZ .; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Enschede tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Overijssel van 
20 Januari 1920, 2• afd. n°. 61, 377, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
5 Januari _1920 no. 12 tot wijziging van de 
gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1919; 

Den Raad van State, afd. voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van i2 Mei 
1920, n°. 118 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 Mei 1920, 
no. 6622, afd. B.B. ; 

0., dat de raad der gemeente Enschede 
op 5 Januari 1920 heeft besloten de ge
meentebegrooting dienst 1919 te wijzigen en 
op te nemen een nieuw artikel in uitgaaf : 
Art. 140a. Kosten wegens het verleenen 
van steun aan de noodlijdende bevolking van 
Weenen f 3000 en in ontvangst te verhoogen : 
Art. 27. Inkomstenbelasting f 3000; 

dat de raad daarbij heeft overwogen dat de 
bepalingen der Armenwet, welke alleen onder
steuning van behoeftigen in Nederland betref
fen, niet van toepassing zijn te achten ; 

dat deze uitgaaf niet in strijd is met het 
gemeentebelang en het algemeen belang; dat 
de gemeente a.ls werkgeefster in na volging 
van· particuliere werkgevers, zich aansluit bij 
een prijzenswaardige da.a.d van onbaatzuchtig-

heid en van zui veren menschenmin harer 
werklieden en ambtenaren, waarin niets te 
vinden is dat partijdig of eenzijdig is en die 
a.an geenerlei politieke of economische propa
ganda kan ten goede komen ; dat het verder 
geacht kan worden op den weg der gemeente te 
liggen zichaan te sluiten bij een daad van in dezen 
tijd dubbel te waa.rdeeren samengaanhan perso
nen van verschillende partijen en klassen ; dat de 
navordering van de plaatselijke inkomsten
belasting over 1918 ontvangen wordt in het 
jaar 1919, zoodat de boeking dezer O!ltvangst 
moet plaats hebben op den dienst 1919 ; . dat 
tegenover deze meerdere ontvang_st, welke 
geraamd wordt op ±· f 56,700, uitgaven gesteld 
kunnen worden, waarop niet gerekend is kun
nen worden; dat nog niet is aan te geven 
hoeveel de ten laste der gemeentekas komende 
kosten zullen beclragen, die met deze steunver
leening gemoeid zijn, in verband waarmede 
een rond bedrag van f 3000 wordt gera11-md ; 

dat bij voormeld besluit Gedep. Staten aan 
het raadsbesluit de goedkeuring hebben ont
houden uit _overweging dat uit den inhoud 
en uit het stelsel van de Gemeentewet voort
vloeit, dat de gemeentelijke geldmiddelen 
slechts mogen worden aangewend tot het 
dekken van uitgayen, welke -het belang van 
'de betrokken gemeente raken; dat, ook al 
wordt het begrip ,,gemeentebelang" niet streng 
beperkt tot het zuiver huishoudelijk gemeente
belang, dit toch nimmer kan omvatten het 
verleenen van steunen aan of ten behoeve ,an 
in nood verkeerende buitenlandsche gemeen
schappen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat de inhoud van de Gemeentewet niet aan 
de gemeentebest11-"lln verbiedt uitgaven t e doen, 
welke niet door de wetten zijn opgelegd en 
niet tot de huishouding der gemeente betrek
king hebben, zoodat alleen op gronden, aan 
den aard der uitgaaf of het financieel belang 
der gemeente ontleend, de weigering van· de 
gevraagde goedkeuring behoort te steunen ; 
dat het stelsel van de wet, voorwover hot 
dan uit ongeschreven regels · moet wordcn 
opgcmaakt, kan geacht worden zich aan de 
sedert de totstandkoming der Gemeentewet 
zoozeer gewijzigde taak en bemoeiingen van 
de gemeente te hebben aangepast; dat hot 
be.stuur van eene gemeente als Enschede niet 
alleen is ,,overheid" maar ook ,,werkgever" 
en zijne bemoeiingen als zoodanig zelfs een 
groot dee! van zijn taak vormen ; dat daarmede 
naast de in de wet omschreven plichten ook 
bevoegdheden zijn ontstaan, die, zoolang zij 
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niet zijn in strijd met de letter der wet of met 
den zich aan een modem gemeentebeheer 
aanpassenden geest der wet, niet beoordeel<;l 
dienen te worden naar den maatstaf waamaar 
deoverheidsbemoeiingen worden afgemeten; dat 
in de overwegingen van zijn besluit uitdnikkelijk 
op den voorgrond is geplaatst dat de gemeente 
~ls werkge.Mster, 'in navolging van particuliere 
werkgevers, een plicht heeft te vervullen ; dat 
nimmer bezwaren gerezen zijn tegen het maken 
van kosten verbonden aan uitingen van inter
nationale hoffelijkbeid, als b.v. de ontvangst 
van buitenlandsche deputatien of buitenland
sche overheidspersonen, die inzendingen op 
buitenlandsche tentoonstellingen, ook waar 
die voor de betrokken Nederlandsche gemeente 
geen nut kunnen afwerpen, en er des te minder 
reden bestaat bezwaren te maken tegen het 
betrachten van intemationale liefdadigheid, 
wanneer die blijft binnen redelijke perken en 
niet strijdig is met het belang van staat of 
gemeente; 

0 ., dat bij de uitgaaf die het hier geldt geen 
gemeentebelang, noch direct, noch-indirect, is 
betrokken; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
On1..e Minister van Binnenl. Zaken is belast, 

enz. (A. B.) 

4 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van 
Justitie aan de Commissarissen der Ko
ningin in de provincien betreffende toe
passing van de Vuurwapenwet. 

Ik heb de eer U hoogedelgestrenge, naar 
aanleiding van eenige terzake tot mij gerichte 
vragen, te berichten, dat leden eener erkende 
sohietvereeniging, die krachtens art. 3 sub 
2°. der Wapenwet 1890 juncto art. 4 dier v.et, 
zich .met een wapen over den openbaren v. eg 
mogen bewegen, daardoor tevens bevoegd zijn 
dat vuurwapen alsdan (zie de beperking in · 
art. 4 aangegeven) voorhanden te hebben 
(art 3, l e lid sub 3°. der Vuurwapenv.et 1919). 
Voor het overigens voorhanden hebben be
hoeven zij een machtiging ingevolge de uur
wapenv.et 1919, daar zij overigens niet behooren 
tot de gewapende macht en dan dus niet vallen 
onder de bepaling van art. 3 der Vuurwapen
wet 1919, 1 • lid sub 3°. 

De personen bedoeld in 3° en 4° van art. 3 
der Wapenwet 1890 (evenals die bekend in 
5°, 6 , 60 bis, 70 en 8°. van dat artikel) behooren 
in alle gevaller voor het voorhanden hebben 

van een vuurwapen de machtiging bedoeld 
in de Vuurwapenwet 1919. ( 1) 

Het verschil in casuspositie in de gevallen 
van het l• lid sub 20 (juncto art. 4), 3° en 40 
van art. 3 der Wapenwet 1890 is overigens dit, 
dat een lid eener erkende schietvereeniging 
valt onder 20 (juncto art. 4) ; iemand, die met 
andere burgers, zonder daarmede een bepaalde 
schietvereeniging te vormen, zich begeeft naar 
eene bijeenkomst tot het beoefenen v11,n het 
hanteeren van wapens, bedoeld in art. 21 der 
wet van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) 
onder 30_, en iemand, die, zonder lid van 
eene schietvereeniging te zijn, onder leiding 
van militairen deelneemt aan vrijwillige oefe
ningen in den wapenhandel, onder 4°. 

Ik merk ten slotte nog op, dat leden van 
erkende sch.ietvereenigingen, die een geweer 
onder zich hebben voor het Rijk, reeds inge
volge art. 3, l• lid sub 2° der Vuurwapenwet 
1919 bevoegd zijn om dat wapen voorhanden 
te hebben. 

Ik moge U lioogedelgestrenge verzoeken de 
daarvoor in aanmerking komende onder U 
ressorteerende autoriteiten terzake in te licbten. 

(W. V . d. :B. A.) 

4 Juni 1920. ARRE'3T van den Hoogen Raad: 
Zanger en accompagnateur zijn beiden 

uitvoerder van het muziekstuk, bestaande 
in zangpartij met begeleiding. 

Ten onrechte heeft de Rechtbank den 
verweerder (accompagnateur) niet als uit
voerder beschouwd. 

Wel is het rnogelijk, dat bij verweerder 
geen schuld aanwezig is ; de Rechtbank 
had dit behooren te onderzoeken. (Dit 
laatste andtrs Concl. 0. M., waarin over 
het schuldvereischte niet wordt gesproken, 
Red.). 

(B. W. art. 1401, Auteurswet art. 1.) 

Voorzitter: Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
Jhr. Rh. Feith en Dr. L. E. Visser. 

(1) Blijkens een bericht voorkomende in het 
W. v . d. B. A. heeft de Minister van Justitie 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 
medegedeeld, dat in de 2 8 alinea ten onrechte 
wordt gesproken van de personen in n°. 7 van 
art. 3 der Wapenwet van 1890. Deze perso
nen zijn nl. ingevolge artikel 3 der Vuurwapen
wet 1919 als zoodanig bevoegd het vuurwapen, 
dat zij vervoeren, voorhanden te hebben. 
Buiten dat vervoer behoeven· zij eene machti
ging ingevolge de Vuurwapenwet 1919. 
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De Vereeniging Het Genootschap van Neder
landsche Componisten, gevestigd te Amster
dam, eischeressa tot cassatie van een vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Heerenveen den-23sten 
Ootober 1919 gewezen, (N. J. 1920 biz. 53, Red.), 
advocaat Mr. A. M. de Groot, · 

tegen: 
J. Godefroy te Steenwijk, verweerder, advocaat 
Mr. D. W. Molhuysen, gepleit door Mr. A. W. 
Kamp. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Te Steenwijk is in bet openbaar ten gehoore 
gebracht eenemusicale compositievan B. Zweers, 
waarvan het auteursrecht is overgedragen 
aan de eischeres in cassatie, die wegens schen
ding van dat recht eene vordering tot schade
vergoeding tegen den verweerder heeft inge
steld. 

De compositie bestaat uit eene zangpartij 
met pianobegeleiding, welke laatste door den 
verweerder is gespeeld. 

De Rechtbank te Heerenveen heeft in appel 
de vordering niet-ontvankelijk verklaard, om
dat wel de zanger, niet de accompagnateur 
aansprakelijk is voor inbreuk op het auteurs
recht, wegens de ondergeschikte stelling die 
deze tegenover den zanger inneemt ; die 
stelling blijkt in het bijzonder hieruit, dat bij 
aankondiging van uitvoeringen, waarbij zangers 
of zangeressen optreden, gemeenlijk hunne 
namen in groote letters vermeld worden, die 
van accompagnateurs of in · het geheel niet, 
of slechts ter loops met zeer kleine letters in 
eenen adem met den naam van het magazijn, 
waaru1t de vleugel, waarop gespeeld zal worden, 
afkomstig is; van den accompagnateur kan 
dan ook niet gevorderd worden, dat hij zich 
van te voren vergewist, of het auteursrecht wel 
voldaan is. Met het laatste zal wel bedoeld 
zijn : of door de uitvoering het auteursrecht 
geschonden is. 

Als middel van cassatie is voorgedragen : 
,,Schending en verkeerde toepassing der artt. 
1401, 1402 en 1403 B. W. en de artt. 1, 10 
sub 5, 12 sub 3 Auteurswet 1912, door te 
beshssen, dat bij het tegen betaling in het 
openbaar ten gehoore brengen van een zangstuk 
als het onderhavige, de accompagnateur niet 
gezegd kan worden in den zin van de Auteurswet 
dit stuk uit te voeren en alleen de zanger of 
de zangeres . aansprakelijk gesteld kan worden 
voor eventueel handelen in strijd met de Au
teurswet, tenzij deze weder mocbt handelen 
in opdracht van een derde, terwijl volgens 

gemeld arrest (lees: vonnis) de accompagnateur 
een geheel ondergeschikte secundaire plaats 
inneemt en er van een zelfstandig optreden 
van hem geen sprake is, kunnende van den 
accompagna,teur niet gevorderd worden dat 
hij zich van te voren vergewist of het auteurs
recht wel voldaan is". 

Het middel komt mij gegrond voor. 
De voor de toepassing van art. 12, 3°. der 

Auteurswet te beantwoorden vraag is alleen 
deze, wie geacht kunnen worden een werk 
van letterkunde, weterischap of kunst voor 
te dragen, op te voeren, uit t e voeren of voor 
te stellen, bij een muziekwerk in het bijzonder, 
wie de uitvoering bewerkstelligen. 

Voor de beantwoording van die vraag is 
het nu onverschillig in welke verhouding de 
uitvoerders tot elkander staan, het komt 
er alleen op aan of hetgeen elk der betrokkenen 
doet als deelneming aan de uitvoering is aan 
te merken. 

Nu staat in casu vast, dat de zangpartij en 
het accompagiiement beide het werk zijn van 
den componist, te zamen het muziekstuk 
vorIDen, als zoodanig zijn uitgegeven, en dus 
een geheel zijn. Onder deze omstandigheden 
voeren de zanger en de accompag11ateur, die 
te zamen het werk voordragen, dat door een 
ander gecomponeerd is, ook gezamenlijk dat 
werk uit, met dit gevolg, dat beide aansprakelijk 
zijn vo.or de schending van het auteursrecbt, 
die in de uitvoering gelegen mag zijn. 

De vordering wegens schending is dus zoowel 
tegen den accompagnateur als tegen den zanger 
ontvankelijk. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het vonnis, waarvan beroep ; ontvankelijkver
klaring van de vordering en verwij zing van 
het geding naar de Arr.-Rechtbank te Hee;en
veen, om met inachtneming van het door den 
Boogen Raad te wijzen arrest op het bestaande 
hoogere beroep nader te worden . behandeld 
en beslist, met veroordeeling van den verweer
der in de kosten, op het beroep in cassatie ver
vallen. 

De Hooge Raad, enz: ; 

0., dat blijkens het bestreden vonnis en het 
daarin voor wat de feiten betreft overgenomene 
uit het tusschen · partijen gewezen vonnis van 
den Kantonrechter te Steenwijk van 13 Januari 
1919 blijkt, dat de eischeresse tot cassatie 
bij inleidende dagvaarding heeft gesteld : 

dat zij de uitsluitend gerechtigde is om eene 
musicale compositie van B. J. H. Zweers 
genaamd ,,T,ied" in het openbaar op of uit te 
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voeren of daartoe aan derden toestemming te 
geven; 

dat desniettemin de verweerder in cassatie, 
partij Godefroy, op 14 Maart 1918 op een toen 
in de zaal ,,Varrenhorst" gegeven soiree ge
melde musicale compos1tie op eene piano 
heeft gespeeld ter begeleicling van de zangeres 
Mevrouw J. Salomonson-Asser te Almelo en 
wel in het openbaar, zijnde het publiek tot deze 
soirfo toegelaten en dat ofschoon noch eischeres 
noch haar gemachtigde (het bureau voor 
Muziekauteursrecht te Amsterdam) aan iemand 
wicn ook en dus ook niet aan Godefroy of :vre
vrouw Salomonson-Asser het echt gegeven 
had bedoelde compositie uit te voeren ; 

dat deze uitvoering dan ook is eene onrecht
matige daad, welke aan Godefroy is aan te 
rekenen, vermits hij als pianist in deze optrad 
en bovenclien controle had over het uit te 
voeren muziekstuk en de gewraakte uitvoering 
in zijn opdracht, althans met zijne medewer
king, is .geschied; in ieder geval, dat hij deze 
niet heeft belet, hoewel clit in zijri macht was; 

dat eischeres door deze onrechtmatige daad 
schade heeft geleden en wel ten bedrage 
van f 51, weshalve zij onder meer heeft ge
vorderd, dat partij Godefroy bij vonnis van 
den Kantonrechter, behalve wat de proces
kosten betreft uitvoerbaar bij voorraad, zal 
worden veroordeeld ,om aan eischeres tegen . 
kwijting te betalen voormeld bedrag met de 
interessen ad 5 % s'- jaars vanaf den dag der 
dagvaarding tot dien der voldoening ; 

0., dat nadat partij Godefroy ·dezen eisch 
had bestreden, de Kan.tonrechter bij boven
vermeld vonnis eischeresse in hare vordering 
niet-ontvankelijk heeft verklaard met hare 
veroordeeling in de proceskosten, waarop deze 
daar;an is gekomen in· hooger beroep, met 
gevolg, dat de Rechtbank bij de bestreden 
uitspraak het in eersten aanleg gewezen vonnis 
heeft bevestigd, met veroordeeling van appel
lante in de in hooger beroep gevallen kosten ; 

0., dat deze uitspraak berust op de overwe
ging, dat naar 's-rechters oordeel bij het 
tegen betaling in het openbaar ten gehoore 
brengen van een zangstuk als het onderhavige, 
de accompagnateur niet gezegd kan worden 
in den zin der auteurswet dit stuk uit te voeren; 

da t alleen de zanger of zangeres aansprakelijk 
gesteld kan worden voor eventueel handelen 
in strijd met· de Auteurswet, tenzij deze weder 
mocht handelen in opdracht van een derde 
en de accompagnateur een geheel bnderge
schikte secundaire plaats inneemt en vitn een 
zelfstanclig optrnden van hem geen sprake is ; 

dat toch clikwijls bij uitvoeringen, waar 
zangers of zangeressen optreden , wier namen 
met groote letters op de aankoncligingen 
worden · bekend gemaakt, de naam van den . 
accompagnateur niet eens vermeld wordt of 
terloops met zeer kleine letter in een adem 
met den naam van het magazijn, waaruit de 
vleugel waarop gespeeld zal worden afkomstig 
is en dat van een accompagnateur dan ook 
niet gevorderd mag worden, dat hij zich van 
te voren vergewist of het auteursrecht wel 
voldaan is; 

0., dat tegen clit vonnis is aangevoerd het 
navolgende middel van cassatie: zie cone!. 
Proc.-Gen. ; 

0., dat, waar noch in art. 12, noch in een 
antler artikel der Auteurswet 1912 wordt 
vermeld wat onder ,,uitvoering" van een 
muziekwerk wordt verstaan, aan clit woord 
de beteekenis zal moeten worden gegeven, clie 
daaraan in het dagelijksch leven wordt gehecht; 

dat nu, wanneer twee personen te zamen 
een muziekwerk ten gehoore brengen, in clier 
voege, dat de eene de vocale, de andere de 
instrumentale partij op zich neemt, de uitvoe
rihg van clit werk geschiedt door clie beide 
personen gezamenlijk en zij beiden als uitvoer
ders van het werk zijn te beschouwen ook in 
het geval, dat de eene partij van meer beteekenis 
is dan de andere ; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat in het 
middel terecht geklaagd wordt over de beslis
sing der Rechtbank, dat bij het ten gehoore 
brengen van een zangstuk als het onderhavige, 
de accompagnateur niet gezegd kan worden 
in den zin der Auteurswet het werk uit te 
voeren; 

0. , dat hieruit echter nog niet volgt, dat· de 
tegenpartij Godefroy ingestelde vordering had 
moeten zijh toegewezen, daar hij, clie mede
werkt tot de openbare uitvoering van een 
muziekstuk, waardoor eens anders auteursrecht 
wordt gekrenkt, nog niet steeds eene onrecht
matige daad pleegt, die hem verplicht de 
daardoor veroorzaakte schade te vergoeden ; 

dat toch art. 1401 B. W., waarvan de toe
passelijkheid door eischeresse tot cassatie is 
beweerd, alleen dan -tot schadevergoecling ver
plicht, wanneer er bij hem, die de onrechmatige 
daad heeft gepleegd, schuld aanwezig is; 

dat nu van hem, clie bij de uitvoering van 
een muziekstuk zijn medewerking verleent, 
niet steeds gevorderd kan worden, dat hi) 
onderzoekt of door de openbare uitvoering 
van dat stuk wellich t het auteursrecht van 
een derde wordt geschonden ; 
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dat zulk een geval van afwezigheid van 
schuld zich ook kan voordoen bij een accompag
nateur, wiens taak vergeleken met die van 
den zanger, dien hij op de piano begeleidt, van 
zeer ondergeschikten aard kan zijn, doch dat 
zulks ook anders kan wezen, en speciaa,l ten deze 
het geval zou z:ijn geweest, wanneer partij Gode
froy, gelijk eischeresse gesteld heeft, inderdaad 

. de controle had over het uit te voeren muziek
stuk en de gewraakte uitvoering in z:ijn op
clracht is geschied ; 

dat onder deze omstandigheden eischeresse 
zich terecht beklaagt over de niet-ontvankelijk
verklaring van haren eisch, doch de Rechtbank 
had behooren te onderzoeken, wat er was van 
de door haar gestelde feiten; weshalve het 
bestreden vonnis zal moeten worden vernietigd 
en de zaak riaar de Rechtbank teruggewezen, 
ten einde alsnog zulk een onderzoek in te 
stellen; 

Vernietigt het vonnis den 23sten October 
1919 door de Arrondissements-Rechtbank te 
Heerenveen tusschen partijen in deze zaak 
gewezen; 

1Vij st de zaak terug naar voornoemde Recht
bank, om, met inachtneming van 's-Hoogen 
Raads arrest, de zaak op het bestaande hooger 
beroep te behandelen en af te doen. N .. J. ; 

ii Jiini 1920. BESLUI'l' tot uitvoering van de 
artikelen 18 en 25 van de Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 285. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de· voordracht van Onzen Minister van 
.Arbeid van 8 April 1920, n°. 5691 afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gezien de artikelen 18 en 25 van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Mei 1920, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid van 2 Juni 1920, n°. 
8576, .Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan vast 
te stellen het navolgende : 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In deze voorschriften wordt ver
staan onder : 

a. ,,Minister", de Minister belast met de 
uitvoering van. de Vleeschkeuringswet (Staats
blad 1919, n°. 524); 

b. ,,inspecteur" . de inspecteur voor het be
trokken deel des lands, belast met het toe
zicht op de naleving van de Vleeschkeurings
wet; 

1920. 

c. ,,keuringsveearts" de per9onen, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 25 van de Vleesch
keuringswet ; 

d. ,,hulpkeeurmeester" de personen, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 25 van de Vleesch
keuringswet ; 

e. .,de wet", de Vleeschkeuringswet, Staa ts
blad 1919, n". 5'24). 

§ 2. Van aangifte v66r en ve·rgunning lot 
slachten. 

2. De kennisgeving van het voornemen, 
-een slachtdier te slachten of te doen slachten. 
geschiedt in onderstaanden vorm. 

GEMEENTE 

AANGIFTE VOOR VEE- EN VLEESCH
KEURING. 

Ondergeteekende (naam en voornamen) .. 
wonende te (gemeente) ..... 

straat. .. .... n° ............ biedt onderstaand 
vee ter keuring aan : 

Gemeente, 
.....; wijk, straat en 
j no. waar het 
~ vee z:ich ter 

<t1 ke11ring 
j I bevindt. 

Wijk, straat 
en n°. w&ar 
het geslacht 

wordt. 

.. : .. den ...... 19 

(Handteekening). 

In te vullen door of namens den keuringsveearts. 

Ingekomen den ..... ........................ 19 ........................ uur. 

3. De kennisgeving, dat een slachtdier 
gestorv:en of in nood gedood is, geschiedt in 

onderstaanden vorm. 

GEMEENTE 

AANGIFTE VOOR DE VLEESCHKEURING 
VAN IN NOOD GEDOOD OF GESTORVEN 

VEE. 

Ondergeteekende (naam en voomamen) .......... .. 
... wonende te (gemeente) ............................ .. 

(straat, wijk) ............ - .............. n° .................. geeft als 
eigenaar 
houder kennis dat (aantal) ............................ dier-
hoeder 

31 
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soorten() ................ -............ zich bevindende in de 
gemeente .............................. (straat, wijk, n°.) ................. . 

v.m . 
n.m. 

. is gestorven 
................................ zun in nood gedood op (dag) 

................. den .................. 19 ............ ten ............ uur 

(Gemeente ...................... .. den ........................ 19 ..... . 

(Onderteelcening . ) 

In te vullen door of namens den keuringsveearts. 

Ingekomen den........................ 19...... uur . 

4. De vergunning en de voorwaarclelijke 
vergunning tot slacbten worden verleencl in 
onderstaanden vorm. 

GEMEENTE A 

V e1·gunning tot slachten. 

Het op (dag, datum, maand) ............... ... .. .. .. 
19 ............ (jaartal) door (naam en voornamen) 
.................................... wonendete ........................ (gemeente) 
ter keuring aangegeven vee (diersoort en aantal) 
.. .. ..... ... .............................. zich bevindencle in pand 
(wijk, straat, n°.) .............................. is goedgekeurd 
en als zoodanig gemerkt, zoodat vergunning 
t ot slachten wordt gegeven. 
(Gemeente}.................... den........................ 19 ...... 

GEMEENTE 

De Keuringsveearta, 

( Onderteelcening.) 
Voor den keuringsveearts. 

De hulplceurmeester, 

( Onderteelcening.) 

B 

V oorwaardelijlce vergunning tot alachten. 

Het op (dag, datum, maand).. . ................... ..... . 
19 ............ (jaartal) door (naam, voornamen) .......... .. 

wonende te (gemeente) 
........... ........ ........... ....... t er keuring aangegeven 

vee (cliersoort en aantal).. ... . ..... ............ zich 
bevindende in pand (wijk, straat, nQ.) ..................... .. 
gemerkt overeenkomstig bet bepaalde in artikel 
43 van dit besluit, mag geslacht worden onder 
de navolgende voorwaarden : 

(Gemeente) .............. ... .................. den........ . .......... 19 ..... . 

De lceuringsveearta, , 

( Onderteelrening. ) 

5. Van wege bet gemeentebestuur worden 
bewijzen van aangifte afgegeven aan hem die 
overeenkomstig de artikelen 2 en 3 slacbt
dieren ter keuring aangeeft en wordt aantee
kening gehouden van de vergunningen en 
voorwaardelijke vergunningen tot slacbten, 
overeenkomstig aanwijzingen door den Minis
ter te geven. 

Deze bewijzen van aangifte behoeven niet 
t e worden afgegeven in de gevallen bedoeld 
in artikel 6, eerste lid, en bet bewijs van aan
gifte met betrekking tot artikel 2 niet in de 
gevallen bedoeld in artikel 6, tweede lid. 

6. In gemeenten waar bet verboden is te 
slachten elders dan in een gemeentelijk slacht
huis, treedt in JJlaats van de aangifie, ,oor
geschreven in de artikelen 2 en 3, de monde
linge overeenkomstige kennisgeving aan bet 
slachthuis en in plaats van de schriftelijke 
vergunning tot slachten, omschreven in artikel 
4, bet bewijs van betaling van de voor bet 
slachten verscbuldigde rechten. Dit bewijs 
wordt niet eerder aan belangbebbenden afge
geven dan nadat de keuring v66r bet slachten 
heeft plaats gebad. 

Overigens kan de scbriftelijke aangifte be
doeld in artikel 2 door eene overeenkomstige 
mondelinge aangi.fte vervangen worden in die 
gemeenten, waarvoor de inspecteur zulks heefi 
toegestaan. 

§ 3. De wijzen, waarop slachulieren mogen 
worden geslacht. 

(Artikel 18, tweede lid, van de wet.) 

7. De slachtdieren worden, na voorafgaande 
bedwelming, door verbloeding zoo snel mogelijk 
gedood. · 

De bepalingen omtrent bedwelming zijn niet 
van toepassing op dieren, bestemd voor hals
snede volgens den Israelitiescben ritus. 

8. Bedwelming geschiedt door middel van 
toestellen, waardoor de groote hersenen me
chanisch worden beleedigd en dientengevolge 
het bewustzijn onmiddellijk wordt opgeheven. 

9. Toepassing van kopslag en van neksteek 
of nekslag is verboden. 

10. Bij de slacbtmetbode volgens den Isra
elietiscben ritus moet bet volgende in acbt 
genomen worden : 

a. bet kluisteren en neerleggen mag slechts 
met de noodige voorzichtigheid geschieden, 
overeenkomstig de door of namens den keu
ringsveearts te geven aanwijzingen ; 

b. bet daarbij te gebruiken materiaal moet 
in goeden toestand verkeeren ; 

I c. bij bet neerleggen van bet dier moeten 
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zij, die daarmede belast zijn of die daarbij 
behulpzaam zijn in het bijzonder zorg dragen, 
dat beleediging van kop en horens voorkomen 
wordt, en na de halssnede den kop z66lang 
vasthouden, tot blijvende bewegingloosheid is 
ingetreden ; 

d. tot het kluisteren en neerleggen van het 
dier mag sleoh~s worden overgegaan, 1,1,ls de 
persoon met de toepassing der halssnede be
last, tegenwoordig is ; na het neerleggen wordt 
onmiddellijk de halssnede toegebracht. 

Het slachten naar Israelietischen ritus mag 
slechts geschieden door hen, die daartoe ge
machtigd en voor slagers, die aangewezen zijn 
hetzij door den opperrabijn der Nederlandsch
Israelietische gemeente, hetzij door dien der 
der N ederlandsch -Portugeesch Israelietische 
gemeente, beidenin het gebied waar de keurings
dienst gevestigd is, en die daarvan door een 
schriftelijk bewijs hebbl)n doen blijken aan den 
keuringsveearts. 

11. Het is verboden tijderis of na de ver
bloeding met slachten voort te gaan, alvorens 
blijvende bewegingloosheid is ingetreden. 

12. Het ophangen van slachtdieren v66r 
het bedwelmen is verboden en mag eerst ge
schieden als na verbloeding blijvende bewe
gingloosheid is ingetreden. 

13. Alie geslacht vee moet na zoo volledig 
mogelijke uitbloeding en met inachtneming van 
het in de artikelen 11 en 12 bepaalde, zonder 
onderbreken afgeslacht worden. 

14. l)e personen die slachten moeten hunne 
werkzaamheden uitoefenen in zindelijkekleeding 
en met zindelijke en voor het doe! geschikte 
gereedschappen, een en antler ter beoordeeling 
van den keuringsveearts. 

15. Het bij het slachten _uitstroomende 
bloed moet in hiervoor bestemde, in elke slacht
plaats aanwezige deugdelijke en zindelijke vaten 
of dergelijke voorwerpen, opgevangen word'en. 

Bloed dat door kloppen of roeren vloeibaar 
gehouden wordt, mag slechts in aanraking 
komen met naar het oordeel van den keurings
veearts zindelijke en daarvoor geschikte voor
werpen. 

Het kloppen of roeren met de hand is ver
boden. 

Bloed van dieren, waarvan de slokdarm bij 
de bloedsonttrekking is Ill· of doorgesneden, 
mag niet worden geklopt of geroerd. 

§ 4 . Toestand waarin een geslacht dier moet 
verkeeren totdat met de keuring begonnen is. 

(Artikel 18, eerste lid, letter d, van de wet.) 

16. De varkens zijn van de borstels ontdaan ; 

de andere dieren van de huid, met dien ver
stande dat deze op ten minste eene plaats 
aan het dier verbonden blijft, tenzij de keu
ringsveearts hiervan ontheffing heeft verleend. 

17 . . Het geslachte dier is overlangs in twee
en gedeeld, zoodanig dat de beide helften op 
eene plaats met elkander verbonden blijven. 

Voor kalveren, schapen, geiten en speen
varkens kan de keuringsveearts ontheffing van 
dit voorschrift verleenen. 

18. Behalve bij varkens, is van alle dieren 
de kop van den· romp gescheiden, tenzij de 
keuringsveearts dit niet wenschelijk acht. 
Bij eenhoevige dieren wordt de kop overlangs 
gekliefd. 

19. Hart, longen, lever, milt en nieren, 
(de laatsten geheel losgemaakt uit het vet
kapsel), bij vrouwelijke dieren bovendien uiers 
en baarmbeder, zijn met hunne natuurlijke 
hechtmiddelen en ongeschonden aan het dier 
bevestigd. 

Bij nuchtere kalveren zijn borst- en buik
ingewanden, met inbegrip van maag en dar
men, zoodanig uit het dier verwijderd, dat 
zij onderling verbonden en te zamen door 
middel van de luchtpijp aan den hals van het 
dier bevestigd blijven. 

De Inspecteur kan van deze voorschriften 
ontheffing verleenen hetzij voor eene gemeente, 
hetzij voor eene bepaalde slachterij. 

Overigens zijn kop, pooten, borst- en buik
ingewanden en uiers, benevens het door klop
pen of roeren vloeibaar gehouden bloed, onder 
goedkeuring van den keuringsveearts z66danig 
bewaard, dat er bij de keuring geen twijfel 
kan bestaan, bij welk dier deze deelen behooren. 

Van melkgevende en van ziekelijk veranderde 
uiers zijn de spenen niet verwijderd. 

20. De vliezen ~an borst- en buikwan,den 
zijn noch geheel, noch gedeeltelijk verwijderd. 

De baarmoeder en het hart zijn niet geopend. 
21. In het geslachte dier zijn geen insnij

dingen gemaakt ; daarbij behoorende organen 
en deelen zijn niet ingesneden, noch verkleind 
of geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

22. Een geslacht dier of eenig gedeelte 
daarvan, uitgezonderd de longen van dieren 
geslacht volgens den Israelietischen ritus, mag 
niet 7,ijn opgeblazen. 

§ 5. Regelen voor de keuring. 

(Artikel 18, eerste lid, letter b, van de wet) . 

A. 0 n d e r z o e k v6 6 r h e t s I a c h t e n. 

23. Bij het onderzoek v66r het slachten 
wordt vastgesteld : 

1• 
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a. of het dier ziekten of afwijkingen vertoont, 
welke van invloed kunnen zijn op de deugde
lijkheid van het vleesch; 

b. of verschijnselen aanwezig zijn van be-

het algemeen, wordt er op gelet of de dieren 
niet vermoeid of sterk verhit zijn. 

B. 0 n d e r z o e k n a h e t s I a c h t e n. 

smettelijke veeziekten, waarop eenig wettel~jk 30. Onderzocht wordt : 
voorschrift van toepassing is. a. of afwijkingen bestaan in reuk en uiterlijk 

24. Bij het in art. 23 bedoeld onderzoek voorkomen van het vleesch in het algemeen 
wordt voor zooveel noodig nagegaan : en van de verschillende orgal\en en deelen in 

a. de indruk, welken het dier maakt, in het bijzonder; 
verband met den algemeenen gezondheids- en b. of het bloed afwijkingen vertoont ; 
voeding·stoestand; • c. de gesteldheid van de tong, de longen 

b. houding, gang, stand, blik, meerdere of met de bijbehoorende long- en middenschots-
mindere opgewektheid ; klieren, het hart en hartezakje, de lever en 

c. de algemeene toestand van de huid, in de buikspeekselklier met de bijbehoorende 
het bijzonder wat temperatuur en beharing lymphklieren, de milt, de nieren met de bijbe
betreft; hoorende lymphklieren, de baarmoeder, de 

d. het al of niet aanwezig zijn van storingen scheede en de blaas, de maag en de darmen, 
in de spijsverterings- en ademhalingsorganen ; het net, het darmschell en de daarin gelegen 

e. de toestand der natuurlijke lichaams- klieren, de uier met de bijbehoorende lymph
oneningen, van den neusspiegel, en, bij vrou- klieren ; 
welijke dieren, van de scheede en van den d. het middenri f en bet borst- en buikvlies; 
uier ; e. het spierweefsel, het vet, de beenderen 

/. de inwendigelichaamstemperatuar,indien en de gewrichten; 
vermoeden bestaat dat het dier ziek is . /. de kop van runderen en varkens z66, 

25. Bij het onderzoek van eenhoevige dieren behoudens de in artikel 32 te noemen ujt. 
wordt in het bijzonder gelet op kwaden droes zonderingen, dat door het lossnijden val\ de 
en huidworm, schurft, miltvuur, hondsdolheid. tong de gesteldheid van deze en van mond
tetanus, bloedvlekziekte, stomatitis pustu- en keelholte kan worden nagegaan, terwijl de 
losa contagiosa en op koortstoestanden in bijbehoorende lymphklieren aan een nauwkeurig 
verband met infectieziekten, ontstekings- en onderzoek worden onderworpen. 
etteringsprocessen, ziekten der gewrichten, pees- Zoo noodig worden ook andere orgaanklieren 
scheeden en hoeven. en verder de lymphklieren aan den hals, van 

26. Bij het onderzoek van runderen wordt den borstwand, darmbeenslenden- schaam
in het b~jzonder gelet op veepest, longziekte, boeg- oksel- liesplooi- knieholte- zitbeen- en 
mond- en klauwzeer, miltvuur, hondsdolheid, aarsklieren onderzocht; de z.g. vleeschlymph
boutvuur, boosaardige kopziekte, haemorrha- klieren moeten steeds onderzocht worden bij 
gische septicaemie, bloedwateren, geelzucht, die vormen van tuberculose, waarin de ziekte 
tu berculose en op koortstoestanden in ver- niet tot een orgaan en daarbij behoorende 
band met ziekten van den uier, (welke voora/ wo- lympklieren beperkt is en ingeval van ujtge
veel inogelijk geledigd moet zijn), scheede en breide verweekingshaarden . 
baarmoeder, maag en darmen, gewrichten, Ten behoeve van het onderzoek worden in 
klauwen en met infectieziekten, etterings- en de longen verschillende, diepgaande, even
ontstekingsprocessen ; bij jonge kalveren op wijdig loopende insnijdingen gemaakt en wordt 
navelontstekingen, diarrheeen, gewrichtsont- I het hart zooclanig rechts en linksingesneden, 
stekingen en mondziekten. dat boezems en kamers worden geopend en de 

27. Bij onderzoek van schapen en geiten kleppen goed te zien zijn. 
wordt in het bijzonder gelet op mood- en klauw- Het onderzoek van de lymphklieren geschiedt 
zeer, schurft, scbaapspokken, rotkreupel, milt- door betasten, bezichtigen en het maken van 
vuur, hondsdolheid, boutvuur, leverbotziekte, verschillende overlangsche insnijdingen. 
uierziekten, tetanus en diarrheeen. 31. Bij de keuring van runderen worden de 

28. Bij bet onderzoek van varkens wordt I tong, het hart, de ujt. en inwendige kauw
in het bijzonder gelet op mond- en klauwzeer, spieren, laatstgenoemde door bet maken van 
vlekziekte, mHtvuur, hondsdolheid, besmet- verschillende overlangsche, met de onderkaak 
telijke borstziekte, varkenspest en etterings- evenwijdig loopende, insnijdingen, in het 
processen in verband met castratie. bijzonder op blaaswormen onderzocht. 

29. Bij het onderzoek der slachtdieren in , 32. Het onderzoek bedoeld in de artikelen 
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30 letter / en 31 kan met toestemming van en geiten, onvoorwaardelijk ter slachting toe
den keuringsveearts bij vette en nuchtere ' gelaten, worden voorzien van ronde stempel
kalveren achterwege blijven. , merken, omgeven door een cirkel van 9 c."'.\I_ 

33. Bij de keuring van nuchtere kalveren j middel~jn, en in het midden voorzien van de 
wordt in het bijzonder gelet op afwijkingen hoofdletter G van 7 c .M. hoogte. 
van keelholte en strottenhoofd, op long- lever- Varkens worden van een oormerk voorzien. 
gewrichts- navel- en darmziekten, en op milt- waarin de hoofdJetter G. 
zwellingen. 41. De in vorig artikel bedoelde stem-

34. Bij de keuring van eenhoevige dieren pelmerken worden ten getale van ten minste 
worden vooral de neus- en de keelholte, bet 2 op de daarvoor, naar het oordeel van den 
strottenhoofd, de luchtpijp en de longen nauw- keuringsveearts meest geschikte plaatsen aan-
keurig onderzocht. gebracht. 

35. Bij de keuring van varkens, schapen en 42. In gemeenten waar het verboden is 
geiten wordt in het bijzonder gelet op voor den te slachten elders dan in een gemeentelijk 
mensch gevaarlijke blaaswormen. slachthuis, kan, met toestemming van den 

Minister en onder door hem aan te geven 
§ 6. voorwaarden, bet merken van onvoorwaar

delijk ter slachting toegelaten dieren achter
(Artikel 18, eerste lid, letter c, van de wet.) wege blijven. 

In welke gevallen moet worden afgekeurd 
en voorwaardelijk goedgekeurd. 

36. Afgekeurd wordt: 43. Eenhoevige dieren,' runderen, schapen 
1. vleesch dat geacht wordt schadelijk te en geiten, waarvoor voorwaardelijk toestem

zijn voor de volksgezondheid en niet door een ming tot slachten is verleend, en slachtdieren, 
der bewerkingen vermeld in artikel 54 bruik- welke verschijnselen als bedoeld in art. 23 
baa:r kan worden gemaakt voor voedsel voor vertoonen, worden gemerkt door het aanbrengen 
den mensch ; van twee elkaar loodrecht krui sende, roode 

2. vleesoh dat tengevolge van ondeugde- strepen op de lenclenen. 
lijken toestand, onder geenerlei voorwaarden Varkens waarvoor voorwaardelijk toestem
als voedsel voor den m ensch bruikbaar kan ming tot slachten is verleend, worclen gemerkt 
worden geacht ; door het aanbrengen van een oormerk, voor-

3. vleesoh w;iarvan de vernietiging bij of I zien van de hoofdletter V. 
krachtens eene wet is voorgesohreven. 44. Goedgekeurd vleesch wordt voorzien van 

37. De Minister bepaalt, ter nadere nit- een stempelmerk, bestaande nit een rechthoek 
voering van de in artikel 36 gestelde regelen, omlijst door een enkele lijn, met zijden van 
in welke bijzondere gevallen moet worden 6½ en 4 oentimeter, en door 2 lijnen, evenwijdig 
afgekeurd. aan de langste zijden in drie gelijke vakken 

38. Voorwaardelijk goedgekeurd wordt : verdeeld, waarvan het bovenste bevat den 
1. vleesch dat geacht wordt schadelijk te naam der gemeente, hetzij volledig, hetzij 

zijn voor de volksgezondheid, nochtans door I afgekort overeenkomstig de in de betreffende 
een der bewerkingen vermeld in artikel 54, verordening aangegeven wijze, het middelst.e: 
letters a, c end bruikbaar kan worden gemaakt datum, maand en j aar der keuring en het 
voor voedsel voor den mensch ; I onclerste, het woord ,,Goedgekeurd". 

2. vleesoh dat, hoewel onschadelijk voor I Alle letters zijn hoofdletters en hebben, 
de volksgezondheid, nochtans z66zeer in deug- evenals de cijfers, eene hoogte van 9 m.M. 
delijkheid is verminderd, dat het alleen onder · 45. Indien het vleesch wordt goedgekenrd 
bepa.alde voorwaarden als voedingsmiddel voor onder voorwaarde van sterilisatie, wordt het 
denmenschinhetverkeer kan worden toegelaten. voorzien van een stempelmerk, bestaande 

39. De Minister bepaalt, ter nadere nit- nit een door een cirkellijn begrensd vlak van 
voering van de in artikel 38 gestelde regelen, 6 o.M. middellijn, door 2 evenwijclige op l½ 
in welke bijzondere gevallen voorwaardelijk c.M. van elkander loopencle horizontale lijnen 
moet worden goedgekeurd en welke der in verdeeld in drie vakken, waarvan het bovenste 
artikel 54 genoemde voorwaarden voor de ell. onderste gelijke segmenten zijn. In het 
goedkeuring moeten worden gesteld. bovenste seginent bevindt zich duidelijk lees

§ 7. Het merken van slachtdieren en vleuch. 

(Artikel 18, eerste lid, letter g, van de wet .) 

baar de naam der gemeente, hetzij volleclig, 
hetzij afgekort overeenkomstig de in de des
betreffende verordening aangegeven wijze, 

40. Eenhoevige dieren, runderen, schapen waar het vleesch_ gekeurd is ; in het onclerste 
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segment bevinden zich de letters VG ter I van het bepaalde in artikel 50, nadat het stem
hoogte van l ½ c.M., terwijl in het vak tusschen I pelmerk bedoeldin artikel47 door ofin opdracht 
de segmenten datum, maand en jaar der keuring van den keuringsveearts is verwijderd. 
moeten voorkomen. 50. De in de artikelen 44, 45, 46 en 47 

Alle letters zijn hoofdletters ; die, welke den bedoelde merken worden op het geslachte dier 
naam van de maand vormen, hebben, evenaJs en op de organen en deelen geplaatst, als in 
de cijfers, eene hoogte van 1 c.M. de gemeentelijke verordening zal zijn voor -

46. Indien het vleesch wordt goedgekeurd I geschreven, met dien verstande, dat in ieder 
onder voorwaarde van verkoop in 't klein gevaJ op elke lichaamshelft op de navolgende 
onder toezicht, wordt het voorzien van een plaatsen een merk wordt aangebracht : , 
s t empelmerk, bestaande uit een door een enkel- op de buitenvlakte van de clij ; 
voudige lijn begrensd ellipsvormig vlak, waar- op het midden van den rug ; 
van de lengteafmeting 6 c.M. en de hoogte- op den schouder ; 
afmeting 4 c.M. bedragen ; door twee even- op de binnenvlakte van de clij ; 
wijdige, op 1 c.M. afstand van elkaar loopende op de navelstreek ; 
horizontale lijnen wordt het vlak verdeeld in op het middengedeelte van den ribwand; 
3 vakken, waarvan het bovenste en onderste bovendien op zulke stukken en deelen, als 
gelijk zijn. In het bovenste vak bevindt zich de eigenaar of hij die hem vervangt, wenscht, 
duidelijk leesbaar de naam der gemeente, en op die, waarop de keuringsambtenaar het 
hetzij volledig, hetzij afgekort overeenkomstig noodig oordeelt. 
de in de desbetreffende verordening aangegeven 51. Het merken van het vleesch heeft plaats 
wij ze, waar het vleesch gekeurd is; in het on- door middel van voor de gezondheid der ver
derste bevinden zich de letters VGT ter hoog- bruikers volkomen onschadelijken inkt. 
te van 1 c.M., terwijl in het middenvak datum, 52. De Minister kan een model van de in 
maand en jaar der keuring moeten voorko- deze paragraaf omschreven merken vaststellen 
men. en voorschri~en geven omtrent de samen-

Alle letters zijn hoofdletters ; die, welke den stelling van den inkt en de kleur der merken 
naam van de maand vormen, hebben, evenals voor vleesch van verschillende diersoorten. 
de cijfers, eene hoogte van 7 m.1\1. 

47. Inclien het vleesch wordt afgekeurd, 
wordt het voorzien van een stempelmerk, 
bestaande uit een parallelogram, met zijden 
van 5 en 4 c.M., door eene lijn evenwijdig aan 
de langste zijde, in twee gelijke deelen verdeeld, 
waarvan het bovenste den naam van de ge
meente, hetzij volledig, hetzij afgekort over
eenkomstig de in de desbetreffende verordc
ning aangegeven wijze, waar het vleesch ge
keurd is, bevat, en het onderste het woord 
,,afgekeurd". 

Alie letters zijn hoofdletters en hebben eene 

§ 8. De termijn van herkeuring. 

(Artikel 18, eerste lid, letter h, van de wet .) 

53. Herkeuring van vleesch, uitgezonderd 
van organen en deelen, moet worden aange
vraagd binnen 12 uren na de eerste keuring . 

Voor organen en deelen moet herkeuring 
worden aangevraagd binnen 2 uren na de 
eerste keuring . 

§ 9. De wijze waarop voorwaardelijk goedge
keurd v'leesch mag warden bruikbaar gemaakt 

voor voedsel. 

hoogte van 1 c.1\1. (Artikel 18, eerste lid, letter /, van de wet.) 

48. Op vleesch, hetwelk na voorwaardelij k 54. Voorwaardelijk goedgekeurd vleesch m ag 
goedgekeurd te zijn en als zoodanig gemerkt, worden bruikbaar gemaakt voor voedsel : 
bij herkeuriug wordt goedgekeurd of afge- a. door sterilisatie; 
keurd, wordt het stempelmerk onderschei- 1 b. door verkoop in 't klein onder toezicht; 
denlijk bedoeld in de artikelen 44 en 47 aange- c. door afkoelen; 
bracht, met inachtneming van het bepaalde d. door zouten. 
i~ artikel 50, nadat het stempelmerk, bedoeld I 55. Het steriliseeren geschiedt onder toe-
in de artikelen 45 of 46 door of in opdracht zicht van den keuringsveearts of van den 
van den keuringsveearts is verwijderd. · door dezen aan te wijzen ambtenaar door 

49. Op vleesch, hetwelk na 'afgekeurd te stoomen of, voor zooveel vet betreft, door 
zijn, bij herkeuring wordt goedgekeurd of voor- smelten. 
waardelijk goedgekeu.rd, wordt het stempel- 56. Het stoomen geschiedt door het vleesch, 
merk, onderscheidenlijk bedoeld in de artikelen na verwijdering van de beenderen, verdeeld 
4-! en 45 of 46 aangebracht, met_ inachtneming I in stukken :van ten hoogste 2 K.G. zwaar. en 
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niet dikker dan 12 c.M. , in daarvoor ingerichte vleeschwaren geachiedt deor behandeling in 
toestellen bloot te stellen aan eene temperatuur I een destructor. 
van ten minste 100° C. gedurende 2½ uur De Minister kan hiervan ten aanzien van eene 
nadat de in den toestel geplaatate thermometer gemeente voor ten hoogste 5 jaren na het in 
100° C. aanwijst. Nadat het vleesch uit den werking tredeµ van deze voorschriften ont
ketel is genomen moet een in het centrum der heffing verleenen, onder voorwaarde, dat de 
<likste vleeschstukken gebrachte thermometer onbruikbaarmaking zal geschieden door, na 
minstens 90° C. aanwijzen. verkleinen, het vleesch of de vleeschwaren te 

Het gesteriliseerde vleesch wordt onder toe- vermengen met dierlijke olie, kalk, carbol, 
.zicht van den keuringsveearta of van een door creoline, saprol of andere met goedkeuring 
dezen aan te wijzen ambtenaar rechtstreeks van den inspecteur aan te wenden atoffen. 
aan consumenten verkocht.; bij den verkoop I De onbruikbaarmaking geschiedt onder toe
zijn de bepalingen vermeld in artikel 59, nos. zicht van den keuringsveearts of van den door 
2, 4 en 5 van toepassing. dezen aan te wijzen ambtenaar. · 

57. Het smelten van vet geschiedt in daar
voor ingerichte open ketels, 'of in den vleesch
sterilisator, nadat het in stukken van ten 
hoogste 1 c.M. 3 is verkleind, z66, dat het, na 

§ ll. Voorwaarden waaraan bij het vervoer van 
vleesch van de eene gerneente naar de andere 

nwet worden voldaan. 

volkomen vloeibaar worden, gedurende ten (Artikel 18, eerate lid, letter k, van de wet.) 

minste een uur wordt gehouden op eene tern- 62. Het is verboden goedgekeurd en voor
peratuur van ten minste 80° C., tenzij v66r waardelijk goedgekeurd vleesch anders te ver
<lien tijd een temperatuur van 100° C. wordt voeren dan: 
bereikt, in welk geval het smelten onder goed- a. in geheel gesloten wagena met deugdelijke 
keuring van den keuringsveearta vroeger kan ventilatie ; 
eindigen. b. op open wagens of handkarren; 

58. Het smelten van vet kan geschieden c. in gesloten of open draagmiddelen (bus-
in alle gevallen van voorwaardelijke goed- sen, vaten, kisten, manden e. d .) mits het daarin 
keuring. geborgen vleesch gewikkeld is in zindelijk pa-

59. Voor den verkoop in het klein onder pier, waarvan de bedrukte of beschreven zijde 
toezicht gelden de volgende bepalingen: niet met het vleesch in aanraking komt, of in 

1. Het vleesch wordt verkocht onder toe- eene andere zindelijke witte stof. 
zicht van den keuringaveearta of van een door De onder· a en b genoemde wagena moeten 
dezeu aan te wijzen ambtenaar in stukken voorzien zijn van een goed aangesloten glad
van ten hoogste 3 K .G. · den bodem, waarop een zindelijk raamwerk van 

2. het gemeentebestuur bepaalt de plaata latten. 
van den verkoop ; Ingeval het vleesch vervoerd wordt op open 

3. het vleeach wordt rechtstreeks aan ver- wagens of handkarren, moet het geheel bedekt 
bruikers binnen drie dagen na de eerste keu- zijn met zindelijke witte doeken en voor zoo
ring verkocht ; de keuringsveearts kan dezen veel noodig beschermd door een waterdichte 
termijn verlengen met ten hoogate drie dagen ; stof. 

4. aan hen die van vleesch- en vleesch- De vleeachvervoerwagena en de tot vleesch-
warenhandel hun bedrijf maken, wordt niet vervoer bestemde ve:rvoer- en draagmiddelen 
verkocht ; moeten zich steeds in reinen toestand bevin-

5. het vleeach mag niet in vleeschwinkels, den. 
bergplaatsen van vleesch, slachtplaatsen, 63. Vervoer van voorwaardelijk goedge
vleeschwarenfabrieken en soortgelijke inrich- I keurd en afgekeurd vleeach mag onder verant
tingen aanwezig zijn. woordelijkheid van het gemeentebestuur, alleen 

60. Het afkoelen en het zouten mag al- geschleden rechtstreeks naar de plaats waar 
leen geschiedeu op de wijze door den Minister 

I 
het de bewerking, bedoeld in artt. 54 en 61 

voor te schrijven. ondergaat. · 

§ 10. De wijze waarop vleesch en vleeschwaren § 12. Bevoegdheid van der, huvpkeurmeester tot 
voor voedsel voor rnensch en dier onbruikbaar keuren. 

warden gemaakt. (Artikel 25, tweede lid, van de wet.) 

(Artikel 18, eerste lid, letter i, van de wet.) 64. De hulpkeurmeester mag bij het onder-
61. Onbruikbaarmaking van vleesch en I zoek bedoeld in § 5 letter A de vergunning tot 
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slachten niet geven, indien hij aan het slacht
dier afwijkingen waarneemt, welke van invloed 
op dengezondheidstoestand van het dier kunnen 
zijn. 

65 . De hulpkeurmeester is slechts bevoegd 
slachtdieren na de slachting te keuren indien : 

1. niet in strijd met het bepaalde in- de 
artikelen 19, 20, 21 en 22 is gehandeld; 

2. zij niet in nood geslacht of niet gestor
ven zijn en bovendien 

3. alle organen en deelen gezond zijn of : 
4. de volgende afwijkingen of veranderingen 

worden waargenomen : 
a. dierlijke parasieten welke noch direct 

noch indirect gevaar opleveren voor de gezond
heid van den mensch : 

b. afwijkingen in organen en deelen, welke 
den algemeenen gezondheidstoestand niet heb
ben geschaad en geene veranderingen in de 
hoedanigheid van het vleesch hebben teweeg
gebracht; 

c. plaatselijke gezwellen ; 
d. tuberculose van een orgaan of van een 

orgaan met bijbehoorende lymphklier of van 
meer dan een orgaan mits in zeer geringe 
uitbreiding, onder voorwaarde dat geen verwee
kingshaarden of miliaire haarden, noch zwelling 
of ontsteking van lymphklieren aanwezig zijn 
en geen vermagering bestaat. 

66. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, _ den 5den Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 23 Juni 1920.) 

7 Juni 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit, van 25 Maart 1914 
(Staatsblad n°. 165) , _houdende vaststelling 
van regelen ten aanzien van het personeel 
bij het Agentschap van het Ministerie 
van Financien en de Directie van de 
Gtootboeken der Nationale Schuld te 
Amsterdam. S. 286. 

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

Financien van 2 Juni 1920, n°. 185, Generale 
Thesaurie; 

Gelet op Ons besluit van den 25sten Maart 
1914 (Staatsblad n°. 165); 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de in 
het 3de en 4de lid van artikel 2 van Ons 

bo v-envermeld besluit verv-atte regeling in te 
trekken; 

Habben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Het bepaalde in het 3de en 4de lid van artikel 

2 van Ons besluit van 25 Maart 1914 (Staats
bl.ad n°. 165) vervalt. 

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

Het Loo, den 7den Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES 

( Uitgeg. 16 Juni 1920. ) 

7 Juni 1920. BESLUIT, betreffende de ver
boden kringen om de stelling om den H elder_ 
s. 287. 

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

Oorlog van 6 Mei 1920, Vde Afd. n°. 189; 
Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 

1853 (Staatsbl.ad n°. 128) ; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 17 Juni 

1884 (Staatsblad n°. 113); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 Mei 1920, n°. 18); 
Gezien het nader rapport van ·Onzen genoem

den Minister van 2 Juni 1920, Vde Afd. n°. 203; 
Hebben besloten en besluiten : 

Art. 1. Het gestelde in de laatste kolom 
van de lijst, vastgesteld bij Koninklijk Besluit 
van 17 Juni 1884 (Staatsblad n°. 113) , voor 
zooveel de stelling om den H elder betreft, 
worclt aangevuld met het hierna volgende : 

Behouclens voor zooveel betreft de uitvoering 
van werken, waartoe ingevolge artikel 28 cler 
wet deKoninklijke vergunning gevof.derd wordt, 
de perceelen, gelegen ten Noorden van de lijn , 
gaande van West naar Oost door het meest 
noordwestelijke grenspunt van het perceel, 
kadastraal Gemee11te den H elder, Sectie C, 
n°. 6587, voor zoover die perceelen gelegen zijn 
buiten de kleine verboden kringen van de 
stelling. 

2. Op de hiervoor in artikel 1 aangeduicle 
perceelen, ofschoon zij binnen een verboden 
kring liggen, is de wet van 21 December 1853 
(Staatsbl.ad n°. 128) niet van toepassing, be
houdens voor zooveel betreft de uitvoering van 
~erken op die perceelen, waartoe ingevolge 
artikel 28 van laatstbedoelde wet de Koninklijke 
vergunning ge;vorderd wordt. 

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

Onze Minister van Oorlog i belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Juni 1920. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
( Uitgeg. 6 Juli 1920.) 

7 Juni 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 4 De
cember 1919 (Staatsblad n°. 801), opnieuw 
vastgestelde reglement op het verleenen 
van pensioenen en van onderstanden voor 
ecns a.an de Europeesche en met dezen 
gelijkgestelde milita iren beneden den rang 
van onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger. S. ?88. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 7 Mei 1920, 8ste afdeeling, n°. 4; 

Gezien Ons besluit van 4 December 1919, 
n°. 66 (Staatsblad n°. 801) en het daarb\j op
nieuw vastgestelde reglement op het verleenen 
van pensioenen en van onderatanden voor eens 

~terkte van het leger is afgeyoerd geweest: 
g. de militaire diensttijd, voorafgegaan aan 

de hiervoren onder letter / bedoe!de desertie 
of ver,nissing voor langer dan aclit en twintig 
dagen, tenzij er in de omstandigheden, waaron
der de desertie of de vcrmissing plaats had, 
dan we! in het gedrag van den betrokkcne 
gedurende zijn lateren diensttijd, of ook om 
andere redenen, in Nederland door Onzen 
Minister van Kolonien, in Nederlandsch-lndie 
door den Gouverneur-Generaal, termen zijn 
gevonden om het hier bepaalde niet toe te 
passen; 

2°. Artilrnl 19 wordt aangevuld met de 
woordcn: ,,dan wel van een ongeval bij het 
verrichten van een dienstvlucht". 

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

Het Loo, den 7den Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 22 Juni 1920.) 

aan de Europeesche en met dezen gelijkgestelde 9 Juni 1920. BESLUIT, houdende intrekking 
militairen beneden den rang van onderluit.enant van de voorschriften omtrent het vast-
van het Nederlandsch-Indische leger; stcllcn van de herkomst van suiker on 

Den Raad van State gehoord (advies van intrekk:ing van het bijzondcr reoht, te 
18 Mei 1920, n°. 44); heffen van suiker, hcrkomstig uit landen, 

Nog gezien het nader rapport van Ouzen die premien op de productie of den uitvoer 
voornoemden Minister van 26 Mei 1920, 8ste daarvan verleeneii. S. 289. 
afdeeling, n°. 65; WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Hebben goedgevonden en verstaan: Op de voordraoht van Onzen :Minister van 
Het reglement op het verleenen van pensioe- Financien van 19 Mei 1920, n°. 173, a'?cijnzen ; 

nen en van onderstanden voor eens aan de Gelezen artikel XVI der wet van 24 Juli 
Europee che en met dezen gelijkgestelde 1903 (Staatsblad n°. 248) ; 
militairen beneden den rang van onderluitenant Overwegende dat de in dat artikel bedoelde 
van het Nederlandsch-Indische leger, opnieuw overeenkomst met ingang van 1 September 
vastgesteld bij Ons be luit van 4 December 1920 door Nederland is opgezegd ; 
1919, n°. 66 (Staatsbladn°. 801), wordt gewijzigd Den Raad van State gehoord (ad vies van 
en aangevuld als volgt: 1 Juni 1920, n°. 35); 

1°. In artikel 13, § 1, wordt het voorkomen- Geletop het nader rapportvan OnzenMinister 
de onder 1°. letter / vervangen door twee voornoemd van· 5 Juni 1920, n°. 85, accijnzen; 
bepalingen onder de letters / en g,"!uidende: Hebben goedgevondcn en verstaan te 

/. de tijd, gedurende welken de militair bepalen: 
deserteur is geweest, wanneer hij wegen desertie j Art. 1. Ons besluit van 7 October 1903 
is veroordeeld bij een in kracht van gewijsde I (Staatsblad n°. 267), houdende voor~chriften 
gegaan vonnis, d an wel wanneer het recht tot omtrent het vaststellen van de herkomst van 
strafvordering te dier zake is teniet gegaan, suik.er, alsmede Onze besluiten van 16 Januari 
alsmede de tijd, gedurende welken de militair, 1909 (Staatsblad n°. 11), 5 Augustus 1909 
die uit de sterkte van het leger afgevoerd en (Staatsblad n°. 282), 21 December 1911 (Staats
krijgstuchtelijk gestraft word wegens vermissing blad n°. 369) en 13 Augustus 1914 (Staatsblad 
voor langer dan acht en twintig dagen uit de n0.410\ . houdeudevaststcllingvanhet bijzonder 
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recht te heffen van suiker, herkomstig uit 
landen die premiiin op de productie of den 
uitvoer daa~:van verleenen, zijn ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten September 1920. 

Onze Minister van Financiiin is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afsch1ift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 9den Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 28 Juni 1920.) 

President der F.ransche Republiek ; Zijne 
Majesteit de Koning van het Vereenigd Ko
runkrijk van Groot-Britannia en Ierland en 
de Overzeesche Britsche bezittin gen, Keizer 
van Indiii; Zijne Majesteit de Korung van 
Italiii , Zijne Majesteit de Keizer van Japan; 
Hare Majesteit de Korungin der Nederlanden ; 
Zijne Keizerlijke Majesteit de Shah van Perzie; 
de President der Portugeesche Republiek ; 
Zijne Majesteit de Keizer alier Russen; Zij ne 
Majesteit de Koning van Siam, 

wenschende een verderen stap te doen op 
den weg, gebaand door de -Internationale 
Commissie te Shanghai van 1909; 

besloten om in toenemende mate de onder-
10 Juni 1920. BESLUIT, bepalende de bekend- drukkjng voort te zetten van het mjsbruik van 

making in het Staatsblad van het Inter- opium, morphine, cocaine, alsmede van de 
nationaal Opiumverdrag van 23 Januari drogerijen, welke, bereid of afgeleid uit hunne 
1912. S. 290. bestanddeelen, tot soortgelijke mjsbruiken 

WIJ WILHELMINA, ENZ. aanleiding geven of knnnen geven ; 
Gezien het op 23 Januari 1912te 'sGravenhage overwegende de noodzakelijkheid en het 

tusschen Nederland en andere Staten gesloten wederzijdsch nut eener internationale overeen-
Opium ,·erdrag; stemming op dit punt; 

Overwegende, dat dit verdrag is goedgekeurd overtuigd dat zij voor deze menschlievendo 
bij de wet van 20 Juni 1914 (Staatsblad n°. 257) poging de eenparige instemming zullen verwer
en dat de Nederlandsche akte van bekrachtiging ven van alle daarbij geinteresseerde Staten; 
van voorzegd verdrag en van het daarbij hebben besloten tot dat doel een verdrag te 
behoorend onderteekeningsprotocol op 28 Juli sluiten en hebben benoemd tot Hunne Gevol-
1914 op het i\finisterie van Buitenlandsche machtigden, te weten : 
Zaken te 's -Gravenhage is nedergelegd; Zijne Majesteit de Duitsche Keizer, Koning 

Op de voordracht van Onzen Minister van van Pruisen : 
Buitenlandsche Zaken van 9 Juni 1920, Directie Zijne Excellentie FELIX VON i\fiiLLER, 
,an het Protocol, n°. 13942; werkelijk Geheimraad, Buitengewoon Gezant 

Hebben goedgevonden en verstaan: en Gevolma'tlhtigd Minister te 's-Gravenhage ; 
de bekendmaking van meergenoemd verdrag DELBRiiOK, Opper-Geheim-Regeeringsraad; 

met protocol, waarvan een afdruk met vertaling Dr. GRUNENWALD, Werkelijk Geza.ntschaps 
hierbij is gevoegd, te bevelen door de plaatsing raad; · 
van dit besluit in het Staatsblad. (1) Dr. KERP, Geheim Regeeringsraad, directeur 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen van het Keizerlijk Gezondheidsbureau; 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor Dr. Ri:isSLER, Keizerlijk Consul te Kanton. 
zooveel hem aangaat, met do uitvooring van De President der Vereenigde Staten 
hetgeen ten deze wordt vereischt. van Amerika : 

Het Loo. den l0den Juni 1920. Bisschop CHARLES H. BRENT; 
WILHELMINA. HAMILTON WRIGHT; 

De Minister van Buitenlandsr,he Zaken. I H. J. FINGER. 
VAN KARNEBEEK. Zijne Majesteit de Keizer van China: 

VERTALING. 
( Uitgeg. 7 Juli 1920.) I Zijne Excellentie LIANG CH'ENG, Buitenge

woon Gezant en Gevolmaohtigd Minister te 

INTERNATIONAAL OPIUMVERDRAG. 

Zijne ·Ma.jesteit de Duitsohe Keizer, Koning 
,·an Pruisen, in naam van het Duitsche Rijk; 
de President der Vereenigde Staten van Ameri
ka; Zijne Majesteit de Keizer van China; de 

Berlijn. 
De President der Franscho Republiek: 

HENRI BRENIER, inspecteur-raadsman van 
den landbouw- en handelsdien t van Indo-
China; 

PIERRE GUESDE, administrateur 
burgerlijken dienst van Indo-China. 

van den 

(1) Hierna is a.lleen de vertaling opgenomen. , Zijne i\Iajest it de Koning van het Ver-
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eenigd Koninkrijk van Groot-Britannie 
en Ierland en de Overzeesche Britsche 
bezitt'ingen, Keizer van Indie: 

Sir CECIL CLEMENTI SMITH, G. C. M. G., 
lid van den Raad van State ; 

Sir WILLIAM STEVENSON MEYER, K. C. I. E., 
eerste secretaris van het Gouvernement van 
Madras; 

WILrIAM GRENFELL MAX-MULLER, Gezll,nt
schapsraad ; 

Sir WILLIAM JOB COLLINS, M. D., plaats
ver,,angend afgevaardigde van het graafschap 
Londen. 

Zijne Majesteit de Koning van Italie: 
Zijne Excellentie Graaf J. SALLIER DE LA 

TouR, Hertog VAN CALVELLO, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister te ' s-Gra
hage. 

Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 
Zijne Excellentie AIMARO SATO, Buitengewoon 

,Gezant en Gevolmachtigd Mini.ster te 's-Gra
venhage; 

Dr. TOMOE TAKAGI, ingenieur van het 
Gouvernement-Generaal van Formosa; 

Dr. KoTARO NtsmzAKI, technische speciali
teit, toegevoegd aan het laboratorium van den 
gezondheidsdienst. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

J. T. CREMER, Oud-Minister van Kolonien, 
president van de Nederlandsche Handel
Maatschappij; 

C. TH. VAN DEVENTER, Lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal; 

A. A. DE JoNGH, Oud-Inspecteur-Generaal, 
chef van den dienst der opiurnregie in Neder
landsch Oost-Indie; 

J. G. SCHEURER, Lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal; 

1V. G. VAN WETTUM, Inspecteur van de 
opiumregie in Nederlandsch Oost-Indie . 

Zijne Keizerlijke Majesteit de Shah van 
Perziii: 

MIRZA MAHMOUD KHAN, Gezantschaps
secretaris van Perzie te 's-Gravenhage. 

· De President der Portugeesche Republiek : 
Zijne Excellentie ANTONIO MARIA BARTHO

LOMEU FERREIRA,- Buitengewoon Gezant en 
Gevo!machtigd Minister te 's-Gravenhage. 

Zijne Majesteit de Keizer aller Russen : 
Zijne Excellentie ALEXANDER SAVINSKY, 

Cerem.oniemeester, werkelijk Staatsraad,Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
Stockholm. 

Zijne Majesteit de Koning van Siam: 
Zijne Exccllentie PKYA AKHARAJVARADHARA, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister te Londen, 's-Gravenhage en Brussel; 

WM. J. ARCHER C. M. G., Gezantschapsraad, 
die, na hunne in goede orde en behoorlijken 

vorm bevonden volmachten te hebben overge-
legd, omtrent het volgende overeengekomen 
zijn: 

HOOFDSTUK I. 

Ruw opium. 

Definitie. Onder ruw opium verstaat men: 
het sap, vanzelf gestremd, verkregen uit de 

doosvrucht van de slaapbol (Papaver somnife
rum) en hetwelk slechts ·de bewerkingen heeft 
ondergaan noodig voor zijne verpakking en . 
zijn vervoer. 

Art. 1. De verdragsluitende mogendheden 
zullen afdoende wetten of reglementen uit
vaardigen voor de controle op de voortbren
ging en het in omloop brengen van ruw opium, 
tenzij bestaande wetten of reglementen <lit 
onderwerp al geregeld hebben. 

2. De verdragsluitende mogendheden zullen, 
rekening houdende met de verschillen in 
hunnen handelstoestand, bet aantal steden, 
havens, of andere plaatsen beperken waarover 
de uit- of i71voer van ruw opium zal zijn toege
staan. 

3. De verdragsluitende mogendheden zullen 
maatregelen nemen : 

om den uitvoer van ruw opium te be
letten naar de landen die den invoer daarvan 
verboden zullen hebben en, 

b . . om toezicht te houden op den uitvoer 
van ruw opium naar de landen, die den invoer 
in beperkte mate toestaan, 

tenzij bestaande maatregelen dit onderwerp 
reeds geregeld hebben. 

4. De verdragsluitende mogendheden zullen 
voorschriften uitvaardigen om er in te voorzien 
dat clke zending inhoudende ruw opium, 
bestemd voor uitvoer, zoodanig gemerkt 
zal worden, dat de inhoud ervan blijkt, mits de 
zending meer dan 5 kilogram bedraagt. 

5. De verdragsluitende mogendheden zullen 
den in- en uitvoer van ruw opium slechts 
toestaan aan personen, die daartoe behoorlijk 
gemachtigd zijn. 

HOOFDSTUK II. 

Toebereid opium. 

Definitie. Onder toebereid opium ver~taat 
men: 

Het product, verkrcgen van ruw opium door 
eene reeks van bijzondere bewerkingen, en in 
het bijzonder door oplossing, op bruising, rooste. 
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ring en gisting, en t en doe! hebbende om het van den Erythroxylon Coca, met de formul e 
te vervormen tot een extract geschikt voor 017 H 10 NO,. 
het gebruik. Onder heroine ,·erstaat men : 

Het toebereid opium omvat de droesem en diacet yl-morphine. met de formule C,1 H 23 

alle andere afval van het gerookte opium. 0 5• 

6. De verdragsluitende mogendheden zullcn 9 . Do verdrag ·luitende mogendheden zullen 
maatregelen nemen voor de onderdrukking in wetten on reglementen uitvaardigen betref
toenemende mate en op afdoende wijzc van fende de a.rtsenijbereidkunde , strekkende tot 
de vor vaardiging, den binnenlandschen handel I beperking van de ver vaardiging, den ';erkoop 
en het gebruik van toebereid opium, voor en het gebntik van morphine , coca.Inc, en hare 
zoover de verschlllende nationale omstandig- respectieve zouten, uit luitend tot medische 
heden, aa11c elk land eigen , clit toelaten , tenzij en wettige doeloinden , tonzij bestaande maat
bestaande ma.a.tregelen dit onderwerp reeds -egelen di t ondc rwerp reeds gcregeld hebben. 
gcregeld hcbben. Zij zullen ondc rling samenwerken, ten einde 

7. De verdragslttitende mogendheden zullen I het gebruik van doze droaerijen voor elk antler 
den in- en uit voer van tocbcreid opium vcr - doe! te belet ten . 
bieden ; diegene evenwel , die noa nict bereid 10. De verdrag lttitende mogendheden zul
zijn den ttitvoer van toebereid opium onmid - Jen pogen toezicht t e houden of te doen houden 
dellijk t e verbieden, zullen dien zoo spoedig op allen , d ie morphine , cocaine en hare respec
mogelijk verbieden. t ieve zouton ve rvaardigen , invoe ren,verkoopen , 

8. De verdragsluitende mogendhoden , welkc in omloop brongon en uitvoeren, alsmede op 
nog niet bereid zijn om onmiddellijk den de_gebouwen waar deze pcrsonen dat bedrijf of 
uitvocr Yan toebereid opium te verbicden zullen: clien handel uitoefenen. 

a. hot aantal steden, ha ven of andere Tot dit doel zullen de verdragsluitende 
plaatsen beperken , waaruit toebereid opium mogendheden pogen de volgende maatregelen 
za.1 kunnen worden uitgevoerd; I te nemen of tP doen nemen , tenzij bestaande 

b. den uitvoer van t oebereicl opium verbie- maatregelen d it onderwerp reeds geregeld 
den naa.r de landen , die den invoer daarvan hebben : 
t egenwoordig verbieden , of later zullen verbie- a. de ver vaard iging van morphine, cocaine 
den ; en hare respectieve zouten te beperken uitslui-

c. intusschen vf) rbicden dat eenig toe bereid t end tot die inri chtingen en plaatsen, welke 
opium wordt verzonden na.a.r een land , dat tot dit doe! gerechtigd zullen zijn of inlichtingen 
den invoer ervan wil beperken , tenzij de expor- in te mnnen over de inrichtingon en plaatsen 
teur zich houdt aan de reglementen van het waar dio drogerijen ver vaardigcl worden en 
land van invoer; daarvan een register bij t e houden; 

d. maatregelen nemen dat elke zending , b. te eischen dat alien, die morphine , cocaine 
bestemd ten uitvoer en t oebereid opium en hare respectieve zouton ver vaardigen , 
inhoudende, een bijzonder merktecken draagt, invoeren , verkoopen, in omloop brengen en 
dat den a.a.rd van den inhoud a.angeeft ; ttitvoeren, voorzien zijn van cenc machtiging 

e. den uitvoer van t oebereid opium niet I of eene vergunning om doze werkzaamheden 
toesta.an dan aan in het bij zonder daartoe t e verrichten of da.arvan eene officiecle aangifte 
gemachtigde personen. doen aan de be ,•oegde autori tciton; 

c. van deze pcrsonen de inschrijving in 
hunne boeken te eischen van de vervaardigde 

Medicinaal Opium, Morphine, Coca,ne, enz. hoeveelhedon , de invoercn , de verkoopcn. 1edere 
Definities. Onder medicinaal opium ver- 1 andere overdracht en de uit,,oeren van morph1-

HOOFDSTUK Ill. 

staat men : ne , cocaine en haw• respcct ieve zouten. Dezc 
ruw opium, dat tot 60 graden celsiu i verhit rcgd ZR ! n iPL nood zakclijkerwiJS van toepassing 

en niot minder da.n 10 pet. morphine bevat , al I zijn op medische voor chriften en verkoopen, 
clan niot in poedervorm of in korrelachtigen gedaan door behoorlijk ge machtigcle apothe-
toestand of vermengd metneutra.le stoticn. kers. 

Onder morphine verstaat men: 11. De verdrags lttitende mogendheden zul -
de voornaam te alca.loide van opium, met !en maatregclen nemen om in hunnen binncn-

de scheikundige formule 017 Rio NO3• la.ndschen handel iedere overdracht van mor-
Onder cocaine verstaa.t men : 
de voorna.amste alcaloide van de bladeren 

phine, co<'a ine en hare respectieve zouten tc 
buletten aan all niet daartoe gema<'l1tigde 



493 10 JUN I. 1920 

personen, tenzij bestaande maatregelen dit 
onderwerp reeds geregeld hebben. 

12. De verdrags]uitendc m0gendheden zul
len , rekening houdende met h1mnP versci ,HlendP 
nationale omstand:gheden , pogen den invoer 
van morphine, cocame en hare respectieve 
zouten t e beperken ,,j t sluitend tot daartoe ge
machtigde pcrsoncn. 

13 . D e 1•P.r<lragsluitende mogendheden zul 
len pogen maat.regelcn t e nemen, of t,e cloen 
nemen, welke er toe leiden, dat de uitvoer van 
morphine, cocaine en hare rMpectieve zouten 
van uit hunne landen, bezittingen, kolonien en 
pachtgebieden naar de landen, bezittingen, 
kolonien en pachtgebieden der andere ver 
dragsluitende mogendheden slechts pla ats 
vindt met bestemming voor personen , welke 
daartoe de machtigingen of vergunn:ingen 
ontvangen hebben, voorzien in de wetten of 
reglementen van het land van invoer. 

Tot dit doe! zal iedere Regeering van tijd tot 
tijd aan de Regeeringen der landen van uitvoer 
lijsten kunnen mededeelen van de personen, 
a.an wie machtigingen of vergunningen tot 
invoer van morphine, cocaine en hare re.~pec
t;e,·e zouten verleend zullen zijn. 

14 . De verdragsluitende mogendheden zullen 
de wetten en reglementen op de vervaardiging, 
den invoer, den verkoop of den uitvoer van 
morphine, cocaine en hare respectieve zouten 
toepassen: 

a. op mcdicinaal opium ; 
b. op alle preparaten (al of niet op genees

kundig voorschrift bereid, er onder begrepen 
de zoogenaamde anti-opiummiddelen) be
vattende meer dan 0.2 pet. morphine of meer 
dan 0.1 pet. cocalne); 

c. op de heroine, hare zouten en preparaten 
be vattende meer dan 0.1 pet. heroine; 

d. op elk nieuw derivaat van morphine, 
cocame of hare respectieve zouten , of op iedere 
andere alcalo1de van opium, dat, op grond van 
algemeen erkende wetenschappelijke onder
zoekingen aanleiding zoude kunnen geven tot 
soortgelijke misbruiken en dezelfde schadelijke 
gevolgen tot resultaat zoude kunnen hebben. 

HOOFDSTUK IV. 

15. De verdragsluitende mogendheden, welke 
verdragen met China hebben gesloten (Treaty 
Powers), zullen, in overleg met de Chineesche 
Regecring, de noodige maatregclen nemen 
ten einde zoowel in hot Chineesche ge bied als 
in hunne kolonien in het verre Oosten en in 
hunne pachtgebieden welke zij in China bezitten, 
den invoer door smokkelhandel te ,erhinderen 

van ruw en toebereid opium, morphine, 
cocaine en hare respectieve zouten, alsmede 
van de stoffen, bedoeld in artikel 14 van dit 
Verdrag . 

De Chineesche Regeering van haren kant 
zal soortgelijke maatregelen nemen ter onder
drukking van den smokkelhandel in opium 
en de andere hierboven bedoelde stoffen, van 
uit China naar de vreemde kolonien en pachtge
bieden . 

16. De Chineesche Regecring zal voor hare 
onderdanen wetten afkondigen betreffende de 
artsenijbereidkunde , regelcnde den verkoop 
en het in omloop brengen van morphine, 
cpcalne en hare respectieve zouten en de stoffen, 
bedoeld in artikel 14 van dit Verdrag, en zal 
van deze wetten aan de Regeeringen, welke 
tractaten hebben met China, mededecling doen 
door tusschenkomst van hare diplomaticke 
vertegenwoordigers te Pelting. 

De verdra.gslmtende mogendheden, welke 
verdragen met China hebben gesloten, zullen 
deze wetten ondel'Zocken en , indien zij dezelve 
aannemelijk achte~, de noodige maatregelen 
nemen om dezelve van toepassing te verklaren 
op hare landgenooten, die in China verblijf 
houden. 

17. De verdragsluitende mogendheden, wclke 
verdragen met China hebben gesloten, zullen 
de noodige maatregelen goedkeuren : 

om de gewoonte van het opiumschuiven in 
h1mne pachtgebieden, wingewesten en neder
zettingen in China te beperken en te contro
leeren; 

om pari passu met de Chineesche Regeering 
de opiumkittcn of dergelijke inrichtingen, die 
er nog zullen bestaan af te schaffen en het 
gebruik van opium te verbieden in huizen van 
vermaak en bordeelen. 

18. De verdragsluitende mogendheden, wel
ke verdragen met China hebben gesloten, zullen 
afdoende maatregelen nemen om pari passu 
met de afdoende maatregelen, diedeChineesche 
regeering tot ditzelfde doel zal nemen, het 
aantal winkels, bestemd voo1· den verkoop van 
ruw en tocbereid opium, die nog zullen bestaan 
in hunne pachtgebieden, wingewesten en 
nederzettingen in China, in toenemende mate 
te beperken. Zij zullen afdoende maatregelen 
nemen voor de beperking van en het toezicht 
op den kleinhandel in opium in hunne pacht
gebieden, wingewesten en nederzettingen , tenzij 
bestaande maatregelen <lit onderwerp reeds 
geregeld hebben. 

19. De verdragsluitende mogendheden, die 
postkantoren in China bezitten,zullen afdoende 
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ma.a.tregelen nemen om den onwettigen invoer ' Montenegro; Nicaragua; Noorwegen; Panama1 
in China in den vorm van po tpakketten tegen Paraguay; Peru; Roemenie; Salvador; Ser vie; 
te gaan, even goed als de onwettige over- Zweden; Zwitserland ; Turkije; Uruguay: de 
brenging door middel van die kantoren van Vereenigde Staten van Venezuela, 
eene pla.ats in China naar eene andere van om een gedelegeerde a.ante wijzen, voorzien 
opium, hetzij ruw hetzij toebereid, van morphine van do noodige volmacht om te 's-Gravenhage 
en cocaine en hare respectieve zouten en van het verdrag te teekenen. 
de andere stoffen, bedoeld in artikel 14 van dit Het verdrag zal van deze onderteekeningen 
verdrag. voorzien worden door middel van een ,,Protocol 

HOOFDSTUX V. 

20. De verdragsluitende mogendheden zul
len een onderzoek docn naar de mogelijkheid 
om wetten en reglementen uit te vaardigen, 
waarbij het onwettig bezit van ruw opium, 
van toebereid opium, van morphine, van 
cocaine en hare respectieve zouten strafbaar 
wordt gesteld, tenzij bestaande wetten of regle 
menten dit onderwerp reeds geregeld hebben. 

21. De verdragsluitende mogendheden zul
len elkander door tusschenkomst van het 
}iinisterie van Buitenlandsche Zaken van 
Nederland mededeeling doen van: 

a. den tekst der bestaa:Qde administratieve 
wetten en reglementen, betreffende de onder
werpen bedoeld in dit verdrag, of uitgevaardigd 
op grand van zijne bepalingen ; 

b. statistische gegevens betreffende den 
handel in ruw opium, toebereid opium, morphi
ne, cocaine en hare respectieve zouten, zoowel 
als den handel in de andere drogerijen of hare 
zouten of preparaten, bedoeld in dit verdrag. 

Deze statistieken zullen verschaft worden 
met zooveel mogelijk bijzonderheden en binnen 
een zoo kort mogelijken termijn . 

HOOFDSTUX VI. 

van onderteekening van mogendheden, welke 
niet op de Conferentie vertegonwoordigd 
waren", dat gevoegd zal worden bij het Yerdrag, 
achter de onderteekeningen van de mogend
heden, die vertegenwoordigd waren en onder 
vermelding van den datum van elke onder
teekening . 

De Nederlandsche Regeering zal elke ma.and 
a.an a!le mogendheden, onderteekenaars van 
het verdrag, bericht geven van iedere aanvul
lende onderteekening . 

23. Nadat alle m_ogendheden, zoowel voor 
zichzelf a.ls voor hare bezittingen, kolonien, 
protectoraten en pachtgebieden, het verdrag 
of het bovenbedoeld aan vullend protocol 
geteekend zullen hElbben, zal de Nederlandsche 
Regeering a.lie mogendheden uitnoodigen om 
het verdrag met dat protocol te bekrachtigen. 

Voor het geval dat de onderteekening Yan 
a.lie uitgenoodigde mogendheden niet verkregen 
zoude zijn op 31 December 1912, zal de !\eder
landsche Regeering onmiddellijk de mogend
heden, die op dien datum het verdrag geteekend 
hebben, uitnoodigen om gedelegeerden aan te 
wijzen, ten einde te 's-Gravenhage over te 
gaan tot het onderzoek van de mogelijkheid om 
desniettegenstaande hare akten van bekrachti-
ging neder te leggen. 

Slotbe'jXJ,lingen. De bekrachtiging zal binnen een zoo kort 
22. De mogendheden welke niet op de mogelijk tijdsverloop geschieden en de akten 

Conferentie vertegenwoordigd waren, zullen va.n bekrachtiging zullen te 's-Gravenhage op 
in de gelegenheid gesteld worden omditverdrag het :Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
te teekenen. warden nedergelegd. 

Tot dit doel zal de Nederlandsche Regeering, De Nederlandsche Regeering zal iedere 
onmiddellijk na de onderteekening van het ma.and aan de mogendheden, die het verdrag 
verdrag door de gevolmachtigden der mogend- geteekend hebben, bericht geven van de akten 
heden, die aan de Conferentie hobben deel- van bekrachtiging, welke zij in dien tusschent\jd 
genomen, a.lie regeeringen van Europa en Arne - ontvangen mocht hebben. 
rika, welke niet op de Conferentie vertegen- Zoodra de akten van bekrachtiging van alle 
woordigd waren, uitnoodigen, te weten : nogendheden, die het verdrag geteekend 

De Argentijnsche Republiek; Oostenrijk- hebben, zoowel voor zichzelf als voor hare 
Hongarije; Belgie; Bolivia; Brazilie; Bul- I kolonien, bezittingen, protectoraten en pacht
garije; Chili; Columbia; Costa-Rica; de gebieden, door de Nederlandsohe Regeering 
Republiek Cuba; Denemarken; de Domini- ontvangen zijn, zal deze a.an alle mogendheden, 
caansche Republiek; de Republiek Ecuador; die het verdrag bekrachtigd hebben, mededee
Spanje ; Griekenland ; Guatamala ; de Repu- ling doen van den datum, waarop zij de laa.tste 
bliek Haiti; Honduras; Luxemburg; Mexico ; van deze ratificatie-oorkonden ontvangen heeft. 
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24. Dit vordrag zal in werking treden I worden aan alle mogendheden, die op de 
3 maanden na den datum, vermeld in de Conferentie vertegenwoordigd waren. 

mededeeling van de Nederlandsche Regeering, Voor Duitschland. 
bedoeld in de laatste alinea van het voorgaande F. DE llfiiLLER. DELBRiiCK. GRUNENWALD. 
artikel. 

Ten opzichte van de wetten, reglementen 
en andere maatregelen, door dit verdrag 
voorzien, is men overeengekomen dat de 
ontwerpen, hiertoe vereischt, zullen worden 
opgesteld ten laatste zes maanden na de in I 
werking treding van dit verdrag. Wat betreft 
de wetten, deze zullen door de Regeeringen 
eveneens binnen dienzelfden termijn van zes I 
maanden bij hare parlementen of wetgevende 
lichamen worden ingediend en in ieder geval 
in de eerste zittingsperiode, volgende op het 

1 

ver trijken van dien termijn. 
De datum·, waarop deze wetten, reglementen I 

of maatregelen in werking zullen treden, zal 
een onderwerp van overleg vormen tusschen I 
de verdragsluitende mogendheden op voorstel 
van de Nederlandsche Regeering. 

Voor het geval dat zich geschilpunten zouden 1 

voordoen ten aanzien van ' de bekrachtiging I 
van <lit verdrag of ten aanzien van de in wer
kingtreding, hetzij van dit verdrag, hetzij van I 
de wetten, reglementen en maatregelen, welke 

1 
het met zich brengt, zal de Nederlandsche 
Regeering, indien deze geschilpunten niet op 
andere wijze kunnen worden opgelost, alle 
verdragsluitende mogendheden uitnoodigen om 
gedelegeerden aan te wijzen, die te 's-Graven
hage zullen bijeenkomen om tot een onmid
dellijke overeenstemming te komon ten aanzien 
dezer gesohilpunten. 

25. Indien eene der verdragsluitende mo-

1 gendheden dit verdrag zou willen opzeggen, 
zal de opzegging sohriftelijk ter kennis van de 
Nederlandsohe Regeering worden gebraoht, die 
onmiddellijk een gewaarmerkt afsohrift van 
de kennisgeving aan alle andere mogendheden 
zal toezenden, onder mededcoling van den 
datum, waarop zij die ontvangen heeft. 

De opzegging zal alleen gevolgen hebben ten I 
aanzien van de mogendheid, die daarvan zal 
hebben kennis gegeven en een jaar nadat de \ 
kennisgeving daarvan de Nederlandsche Re
geering bereikt zal hebben. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag van hunne onderteekeningen 
hebben voorzien. 

Gedaan te 's-Gravenhage, den 23en Januari 
1912, in een enkel exemplaar, dat bewaard zal 
blijven in de archieven van de Nederlandsche 
Regeering en waarvan gewaarmerkte afschriften I 
langs diplomatieken weg toegezonden zullen 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika, 
ClliRLES H. BRENT. HAMILTON WRICHT. 
HENRY J. FINGER. 

Voor China. 
LIANG CHENG. 

Voor Frankrijk. 
H. BRENIER. 

Onder voorbehoud van eene eventueele af
zonderlijke en speciale ratificatie en opzcgging, 
voor wat betreft de Fransche protectoraten. 

Voor Groot-Britannie. 
W. S. MEYER. W. G. ll!Ax MiiLLER. WILLIAM 
JOB COLLINS. 

Onder voorbehoud van de volgende verklaring: 
D e artikelen van dit Verdrag, indien het 

door de Britsche Regeering geratificeerd is, 
zullen van toepassing zijn op het Britsch-Indi
sche K eizerrijk, Ceylon, de Straits Settlements, 
Hongkong en Wei-hal-wei in a lle opzichten op 
dezelfde wijze als zij van toepassing znllen zijn 
op het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannie en l erland : maar de Britsche Regeering 
behoudt zich het reoht voor het genoemd Ver
drag afzonderlijk te teekenen · of op te zeggen 
uit naam van elke dominion, kolonie, wingewest 
of protectoraat van het Britsche Rijk, welke 
niet in het bijzonder zijn aangeduid. 

Voor ltalie. 
G. DE LA TOUR CALVELLO. 

Voor Japan. 
AIMARO SATO. TOMOE TAKAGI. KoTARO 

NISHIZAKI. 
Voor Nederl.and. 

J. T. CREMER. C. TH. VAN DEVEN'rER. 
A. A. DE JONGH. J. G. SCHEURER. 

Voor Perzie. 
MIRZA MAHMOUD KHAN. 

Onder voorbehoud van de artikelen 15, 16, 17, 
18 en 19 (aangezien Perzie geen tractaat met 
China heeft) en van paragraaf a van artikel 3. 

Voor Portugal. 
ANTONIO MARIA BARTHOLOMEU FERREIRA . 

V oor Rusland. 
A. SAVINSKY. 

Voor Siam. 
AxlliRAJ V ARADlliRA. WM. J. ARCHER. 

Onder voorbehoud van de artikelen 16, 16, 
17, 18 en 19 aangezien Siam geen tractaat met 
China heeft. 

ONDERTEEKENINGSPROTOCOL. 

VAN STATEN DIE NIET OP DE CONFERENTIE 
VERTEGENWOORDIGD WARE . 

Voor Costa-Rica: 
MANUEL M. DE PERALTA. 25 April 1912. 

Mexico: F . GAMBOA 15 Mei 1912. 
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Voor Guatemala : 
JosE M. LARDIZABAL. 17 Juni 1912. 

Belgie: ALB. FALLON. 18 Juni '1912. 
Onder voorbehoud van toetreding of opzeg• 

ging voor zooveel den Belgischen Congo betreft. 
Luxemburg: ALB. FALLON.18 Juni 1912. 
Panama: J. A. Jlllrn EZ 19 Juni 1912. 
Ecuador: 

VICTOR )I. RENDON. 
Ho nduras • JALHAY. 
Salvador: 

ARTURO R. AVILA. 
Ha'it i : 

2Juli 1912-. 
5 J"uli 1912. 

30 Juli 1912· 

DR. A. RIBOUL DE PESCAY. 21 Aug . 1912. 
Venezuela: 

SANTOS A. DOMINICI. 10 Sept. 1912. 
Brazilie: GRAC,A ARANRA. 16 Oct. 1912. 
Argent inie: 

ALEJANDRO GUESALAOA. 17 Oct. 1912. 
Spanje : 

JOSE DE LA RICA y CALVO. 23 Oct. 1912. 
de Dominicaansche Republiek : 

ELISEO GRULLON. 12 Nov . 1912. 
Paraguay: 

ENRIQUE 00STENDORP. 14 Dec. 1912. 
Denemarken : 

J. G. DE GREVENKOP 17 Dec. 1912. 
CASTENCKJOLD, 

voor Dene1nar ken, I J sland en de 
Deensche A ntillen. 

Columbia: 
IGNACIO GUTIERREZ-PONCE. 15 Jan. 1913. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Wetgevende Macht van Columbi_a. 

de R epubliek Ciiba : 
ARTURO PADRO. 8 Mei 1913. 

Bolivia: l\fACARIO PINILLA. 4 Juni 1913. 
Chili: JORGE liUNEEUS 2 Juli 1913. 

oogenbl ik toe bepalen den invoer van toebereid 
opiwn te verbiedcn, maar zij verklaart zich te 
zelfder tijd bereid, om zoodra de ervaring er 
de wenschelijkheid van aantoont, de maat
regelen te treffen, bedoeld in artikel 8 der 
Conventie. · 

Voor Roemenie : C.M.MrTILINEU. 27 Dec. 1913. 
Z witserland : CARLIN. 29 Dec. 1913. 
Bij de onderteekening van dit Protocol, onder 

voorbehoud van bekrachtiging, verklaart de 
ondergeteekende dat het voor zijne Regeering 
niet mogelijk zal zijn de noodige wettelijke 
bepalingen uit te vaardigen binnen den door de 
Conventie bepaalden termijn. 

Bulgarije : 8-rA.NCIOFF. 2 Maart 1914. 
Uruguay: 

ALBERTO GUA.c'l'I. 9 )faart 1914. 

11 Juni 1920. B ESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Jfeerssen van 3 October 1919, n°. 6202, 
strekkende tot toekcnning van bijdragen 
aan de werkliedenorganisaties, waarbij d e 
st;i.kende arbeiders der llfaastrichtsche 
Zinkwitfabrie~ zijn aangesloten, Lor onder
steuning van de stakende leden dier orga
nisaties wt de gemeente .Meerssen. S. 291. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de Yoordracht van Onzen :\finister van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1920, n°. 

1

5509, afd . Binnenlandsch Bestuur, tot ver
nietiging van het besluit van don Raad der 
gemeente Meerssen van 3 Octobei· 1919,- n °. 
6202, strekkonde tot toekenning van bijdragen 
aan de werkliedenorganisaties, waarbij de 
stakendc arboidors der Maastrichtsche Zink-
witfabriek zijn a.angesloten ter ondersteuning 
van de stakende leden dier organisaties wt de 
gemeente Meerssen; Nicaragua: 

SlllWN PLANAS SUARES. 18 Juli 
1913 

Gezien Onze beslwten van 21 October 1919 
· I (Staatsblad n°. 607) en van 21 April 1920 

Peru : 
MANUEL ALVAREZ CALDERON24 Juli 1913_ I (Staatsblad n°. _209) waarbij onderscheidenlijk 

Z d F 1
,._ 97 A 

1913 
voormeld beslrut van den Raad der gemeente 

we en : . DE cu.EROKER. :, ug . . 1 M h • 1 M • 1 2 d' 
Onder voorbehoud van de volgende verkla- eerssen ge c orst _1s tot ~ e1 9 0 en ie 

ring: Aangezien in Zweden geen opium wordt. schorsmg verlengd 1s tot 1 Juli 1920; 
vervaardigd, zal de Zweedsche Regeering er Overwegende, dat het niet ligt op den weg 
zich voor het oogenblik toe bepalen den invoer van een uemeentebestuur ueldelijken steun te 
van toebereid opium te verHeden, maar zij ver- l 

O 
d O rt" d ' . 

klaart zich te zelfder tijd bereid om zoodra de I ver een~n a.an een va~ e pa 1Jen, 16 in een 
ervaring er de wenschelijkheid van aantoont, econom1sch conflict ZlJn betrokken; 
de maatregel_en te treffen, bedoeld in artikel 8 

1 
dat dan ook met het onderhavige beslwt de 

der Conventie. Raad der uemeente JJfeerssen getreden is buiten 
Noorwegen: G. F. HAGERUP. 2 ept. l9l3. de grenze~ a.an zijne bemoeiingen gesteld ; 
~Montenegro: 'Gelet op de artt. 134 en 153 der Gemeente. 

H . MENDES DACOSTA. _22 Dec. 1913, wet; 

Onder voorbehoud van de volgende verkla- Den Raad van State gehoord (advies van 
ring: Aangezien in Montenegro geen opium 
wordt vervaardigd noch geproduceerd zal de I 25 Mei 1920, n°. 16); 
Montenegrijnsche Regeering er zich voor het Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Mini ter van 7 Juni 1920, n°. 
a.fdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 

6956, I muziekwerk, wa,a,rvan het a.uteursrecht toekomt 

Genoemd besluit va.n den Ra.ad der gemeente 
M eerBsen te vernietigen wegensstrijdmetdewet. 

Onze )fini ter van Binnenlandsche Zaken is 
be!ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad va.n State. 

Het Loo, den llden Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Bimienlarulscke Zaken, 
CH. R UYS DE BEERENllROUOK. 

( Uitgeg. 30 J imi 1920.) 

11 Juni 1920. BESLUIT, houdende a.anwijzing 
va.n · overschotten op de begrooting van 

. uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1918, 
wolke worden toogevoegd aan de begroo
ting van uitgaven voor het dienstjaar 1919. 
s. 292. 

11 J imi 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
r itvoeren van een muziekwerk volgens 

art. 12 Auteurswet is het feitelijk ten ge
hoore brengen van het werk, wat i. c. niet 
door eischeres (een Societeit Red.), maar 
door het orkest i_s geschied. 

Vonnis Rechtbank vernietigd. AnderB 
Concl. 0. M.. met andere opvatting van de 
door de Rechtbank gegeven bes!ll'Sing. 

(Auteurswet art. I.) 

Voorzitter: Mr. S. Gra-tama. 

Raden: Mrs. C. 0. Segers, H. M. A. Savel
berg, Jhr. Rh. Feit en Dr. L. E. Visser. 

De Vereeniging Buitensocieteit gevestigd 
te Zutphen, eischeres tot cassatie van een 
vonnis der Arr.-Rechtbank te Zutphen d.d. 
23 October 1919, a.dvocaat Mr. H. W. C. J. 
de Jong, gepleit door Jhr. Mr. W. Th. van 
Doorn, 

tegen: 
M. Winterfeld, zJCh noemende en schrijvende 
J. Gilbort, wonende te Wansee bij Potsdam, 
Terweerder in cassatie, advocaat Mr. A. M.. de 
Groot. 

Conclusie van den Procureur-Generaa.l Mr. 
Noyon. 

De vereeniging Buitensocieteit te Zutfen 
beeft door een muziekkorps . een concert doen 
geven, waarbij is ten gehoore gebracht een 

1920 

aan den verweerder in cassa.tie, die de Vereeni
ging heeft aangesproken tot schadevergoeding 
wegens inbreuk op dat recht, waarvoor zi.J 
aansprakelijk zoude zijn. De vordering is 
door de Arr.-Rechtbank te Zutfen, biJ bet vorinis 
waarvan beroep, toegewezen. · 

Bij inleidende dagvaarding was gesteld, 
dat de Buitensocieteit het concert gaf en dus 
in den zin der Auteurswet het betrokkene 
muziekwerk in het openbaar heeft uitgevoerd, 
en, mocht zij het al niet zelve hebben uitge
voerd, toch verantwoordelijk is voor de onrecht
matig gepleegde daad en de daardoor aan den 
auteur toegebrachte schade. 

De Rechtbank beslist eerst, dat door de 
uitvoeri ng een auteursrecht geschonden is en 
stelt daarop de vraag, of de Buitensometeit de 
verantwoordelijke persoon in deze is. · 

Tot beantwoording van die vraag gaat zij 
bewezene feiten na, nl. dat het concert gegeve.n 
werd krachtens opdracht van deBuitensociete1t, 
die het muzi_ekkorps bekostigde, dat zij te 
voren kennis droeg van het programma, dat 
zij op de definitieve samenstelling daarvan 
invloed kon uitoefenen, dat zij in de gelegen
heid wa.s zich te vergewissen, of door de uitvoe
ring van een der in het programma voorkomende 
muziekwerken een auteursrecht geschonden 
kon worden, dat dus de invloed dien ziJ op de 
uitvoering kon uitoefenen sterk genoeg was 
om te doen aannemen, dat zij als uitvoerster 
in den zin van art. 12 sub 3 der Auteurswet 
van de concerten en de da.arbij gespeelde 
werken te beschouwen is. 

Het is dit laatste, dat aan de Buitensocieteit 
aanleiding heeft gegeven tot het stellen van 
haar cassatiemiddel : ,,Schending en verkeerde 
t oepa.ssing van art. 1401 B. W. en van de artt. 1 
en 12 der Auteurswet 1912, omdat de Recht
bank eischeresse heeft beschouwd nls uitvoer
ster van een muziekwerk, waarvan de Recht
bank even te voren had uitgema.akt, dat het 
was uitgevoerd door het muziekkorps ,,Zutphen" 
onder directie van den Heer Ferd. Engelsma. 
Het komt mij voor, dat hetgeen in dit middel 
wordt vermeld niet de eigenlijke beslissing der 
Rechtbank uitmaakt. Uit het geheele betoog 
der Rechtbank volgt dat zij met de stelling 
da.t de Buitensocieteit uitvoerster was niet 
anders heeft bedoeld da.n dat deze voor de 
uitvoering en ha.re gevolgen aansprakelijk is. 
Het betoog is toch gebouwd op de aansprake
lijkh~id voor de uitvoering ; eene bepaling 
van het begrip uitvoering komt in het vonnis 
niet voor. Da,a,rom ontbeert het middel z66 

32 
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als · het gesteld is eenen feitelijken grondslag. 
Mocht echter het zwaartepunt der beslissing 

hierin gezocht worden, dat de Buitensocieteit 
als uitvoerster is aan te merken, dan zou de 
beslissing onjuist zijn. 

In eene soortgelijke zaak besliste de Hooge 
Raad bij arrest van 18December 1919 (W.10532, 
Ned. Jur. 1920 bladz. 35) naar aanleiding 
van eene vordering tot schadevergoeding 
tegen eenen cabarethouder, wegens schending 
van auteursrecht door het uitvoeren van 
een muziekwerk door eenen in zijnen dienst 
staanden pianist, dat uit de gestelde feiten 
hoogstens voortvloeide, dat de cabarethouder 
in zooverre daadwerkelijk aan de handeling 
van den pianist heeft deelgenomen, als deze 
in het openbaar muziekwerken uitvoerde, 
doch geenszins, dat hij met den piarust gemeen
schappelijk de onrechtmatige handeling pleegde, 
dat het engageereu van eenen pianist en het 
zoodoende medewerken tot de uitvoering op 
zich zelf zonder meer nog niet oplevert het in 
den zin der wet ongeoorloofde openbaar maken, 
en van medewerking alleen sprak~ zou kunnen 
zijn, indien mede feiten waren gesteld, waarmt 
zou voortvloeien, dat de ongeoorloofde uit
voeringen in de opdracht waren begrepen, 
althans dat deze waren voorzien of behoorden 
te worden voorzien ; dat het een of het ander 
niet als van zelf sprekend behoort te worden 
aangenomen en het niet in strijd met de wet 
is te achten, het standpunt in te nemen, dat de 
concertgever in het algemeen mag verwachten, 
dat de pianist de wet zal naleven en de auteurs
rechten zal eerbiedigen. De Hooge Raad heeft 
bij dit arrest opzettelijk buiten beschouwing 
gelaten, al wat aanleiding zou kunnen geven 
tot toepassing van art. 1403 B. W. , wegens de 
aansprakelijkheid van hem, in wiens dienst 
de uitvoering mocht zijn gegeven op grond 
van dit artikel; het wa dan ook a.Ileen te doen 
om vaststelling va.n bet hegrip openbaar 
maken, uitvoeren. 

In mijne aan h et arrest voorafgaande con
clusie stelde ik mij op hetzelfde standpunt, dat 
door den Hoogen Raad werd ingenomen ; ik 
stel er echter prijs op een misverstand weg te 
nemen, waartoe wellicht die conclusie aanleiding 
kon geven, omdat ik daarin ook sprak van 
dengene, die invloed uitoefent op de aanwijzing 
van hetgeen ten gehoore wordt gebracht, en 
van hem, die tot de voordracht eenen bepaalden 
last heeft gegeven. Ik had echter daarbij, 
ofschoon ik dat misschien niet met genoegzame 
duidelijkheid deed uitkomen, a.Ileen het oog 
op den even te voren genoemden ]eider der 

uitvoering, den kapelmeester, die, ofschoon 
persoonlijk niet het muziekwerk voordragende, 
toch wellicht wegens zijne leiding en wegens 
zijne verhouding tot het orkest als uitvoerder 
beschouwd kan worden. Ik was en, ben nog 
van meening dat degene, die niet zelf aan de 
uitvoering deelneemt, ni=er a!s uitvoerder 
kan worden aangemerkt. 

Uit de thans in aanmerking komende feiten 
kan nu niet de daadwerkelijke deelneming 
aan de uitvoering worden afgeleid. 

Doch, gelijk ik betoogde, de beslissing die 
in het caassatiemidclel aan het vonnis wordt 
toegeschreven, is daarin niet te vinden. 

Ik concludeer daarom tot .:erwerping van 
het beroep met veroordeeling van de eischeres 
in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0 ., dat bliJkens het bestreden vonnis en 
dat van het Kantongerecht te Zutphen de d. 
31 Januari 1919, waarnaar het eerste voor de 
feiten verwijst, verweerder, (partij Winterfeld) 
bij inleidende dagvaarding heeft gesteld, dat 
hoewel hij als auteur het uitsluitende recht 
heeft de muzikale compositie ,,Die Kino
K oningin" in het openbaar uit te voeren, die 
comPositie zonder zijn toestemming op 17 Au
gustus 1918 in het openbaar is uitgevoerd in 
den tuin van het gebouw van de Buitensocieteit 
te Zutphen, eischeres in cassatie, door het 
door of vanwege haar geengageerde stedelijk 
Muziekkorps Zutphen, onder Directie van 
den heer Engelsma ; 

dat de Buitensocieteit die dit concert gaf, 
bedoeld muziekkorps had aangenomen, om 
a!daar muziek te ma.ken en h'l.re leden tot de 
uitvoering toeliet, in den zin der Auteurswet 
dat werk toen in het openbaar heeft uitge
voerd; 

dat ook al mocht zij het werk niet zelf 
hebben uitgevoerd, de Buitensocieteit tcoh 
daarvoor aansprakelijk is, vooreerst omdat 
zij de gepleegde onrechtmatige daad door hare 
nalatigheid of onvoorzichtigheid veroorzaakt 
heeft en voorts omdat zij, genoelll.d muziek
korps hebbende aangesteld tot het uitvoeren 
van muziek, krachtens art. 1403 alinea 3 B. W. 
voor de onrechtmatige handPlingen van dat 
korps aansprakelijk is ; 

op al welke gronden partij Winterfeld in 
hoofdzaak gevorderd · heett eene schadever
goeding van f 51; 

dat de Kantonrechter die vordering heeft 
toegewezen en het bestreden vonnis die uit
spraak heeft bevestigd, waarbij de Rechtbank 



499 12 JUN I. 1920 

heeft overwogen, dat de Buitensocieteit inder J Den Raad van State gehoord (advies van 
daad als uitvoerster van meergenoemde corn- l Juni 1920, n°. 36); 
positie in den zin van art.12 sub 30, der Auteurs- Gezien het nader rapport van Onzen voor
wet is te beschouwen, omdat het orkest op noemden Minister van 8 Juni 1920, Vde Afd., 
haar last speelde en door haar bezoldigd werd, n°. 158; 
het concert toegankelijk was voor hare leden. ' Hebben besloten en besluiten: 
en tegen betaling van een in haar kas vloeiende dat, met wijziging in zooverre van het boven-
entree ook voor vreemdelingen, terwijl zij de aangehaalde besluit, de_ stelling voor het dorp 
programma's, waarop het bewuste muziekstuk Lithoijen en de verschanste legerplaats bij 
voorkwam, te voren ontving en aan hare Vught geen vestingwerken meer zullen zijn. 
leden heeft laten uitdeelen ; Dit besluit treedt in werking op den tweeden 

0., dat tegen deze beslissing is gericht het dagnadienderdagteekeningvanhetStaatsblad, 
middel van c~ssatie, luidende : zie cone!. waarin het besluit is geplaatst. 
Proc.-Gen. ; Onze Minister van Oorlog is belast met de 

0. hieromtrent : uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
dat de Rechtbank de Buitensocieteit als Staatsbl,ad zal worden geplaatst en waarvan 

uitvoerster van het muziekwerk in :den zin afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van art. 12 der Auteurswet beschouwende van State. 
en dus klaarblijkelijk de toewijzing der vorde- Hot Loo, den 12den Juni 1920. 
ring handhavende op de bij dagvaarding WILHELMINA. 
daaraan primair gegeven grondslag aan de De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
uitdrt1 kking ,,uitvoering in het openbaar" ( Uitgeg. 28 Juni 1920.) 
van een muziekwerk een wijdere strekking keeft 
gegeven dan genoemd artikel toelaat ; 

dat toch ook in dit artikel die uitdrukking 
de beteekenis heeft, welke daaraan in het 
dagelijksch !even wordt toegekend, d. w. z. : 
het feitelijk ten gehoore brengen van het 
werk; 

dat, waar dit - gelijk het vonnis zelf ook 
aanneemt is geschied door het orkest, de 
Recht bank art . , 12 der IAuteurswet heeft ge
schonden door als uitvoerster aan te merken 
dl' eischeres in cassatie, van wie een dergelijk 
ten gehoore brengen niet is vastgesteld ; 

dat het middel dus is gegrond en de zaak 
naar de Rechtbank moet worden teruggewezen 
ter onderzoek van de andere grondslagen, 
waarop de vordering steunt ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; [ 
Wijst de zaak terug naar de Arr.-Rechtbank 

te Zutphen, ten einde, met inachtneming van 
dit arrest, nader te worden berecht en afgedaan. 

(W.v.h,R.) 

12 Juni 1920. BESLUIT tot opheffing als 
vestingwerken van de stelling voor het 
dorp Lithoijen en de verschanste leger
plaats bij Vught. S. 293. 

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

Oorlog van 8 Mei 1920, Vde Afd., no. 258; 
Gelet op artikel 3 der wet van 21 December 

1853 (Staatsbl,ad n°. 128) ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 8 April 

1886 (Staatsbl,ad n°. 48) ; 

12 Juni 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 
De tijd der groote vacantie moet voor een 

leeraar aan een H. B .S. niet als ,,verlof" 
in den zin van art . 14 vijfde lid worden 
beschouwd; de vacantietijden vormen 
evenmin voor de leeraren als voor de 
leerlingen een verloftijd, maar een tijd 
waarin de lessen krachtens wet of verorde
ning stil staan, als gevolg waarvan de 
leerlingen de school niet behoeven te 
bezoeken en de leeraren niet verplicht 
zijn onderwijs te geven. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om pensioer 

van F. Kunst te Dieren, gewezen leeraar aan 
d!' Hoogere Burgerschool te Zaandam; 

Gezien het advies van den Burgetlijken 
Pensioenraad van 20 Februari 1920, n°. 2 
La G.; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Mei 1920, n°. 141 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 8 Juni 1920, n°. 111, aid. Pen
sioenen; 

Overwegende: dat bij Kon. Besluit van 27 
December 1919, n°. 71 a.an F. Kunst, gewezen 
leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Zaan
dam, met ingang van l Juni 1919, in overeen
stemming met het door den Burgerlijken Pen
sioenraad uitgebracht advies van l Nov. 1919, 
no. 75 een jaarlijksch pensioen is verleend van 
£ 2144 .-; 

32* 
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dat <lit pePsioen is berekend naar een dienst
tijd van 36 jaren, 2 maanden en 22 dagen, 
waarbij in m.indering 1s gebracht een tijdvak 
van l iaar, 2 maanden en 8 dagen, gedurende 
hetwelk de belanghebbende wegens ziekte met 
verlof afwezig is geweest ; 

dat Onze Mfoister van Financiiin daarop 
aan den Burgerlijken Pensioenraad een schrij
van van Burg. en Weth. van Zaandam van 
17 Dec. 1919 heeft gezonden, op grond waarvan 
de Pensioenra-ad eanneemt dat de belangheb
bende nimmer ]anger dan 12 maanden achter
een afwezig is geweest ; 

dat op grond van cl.it schrijven de Pensioen
raad van oordeel is dat de belanghebbende een 
voor pensioen geldigen diensttijd van 37 jaren 
en 5 maanden kan aanwijzen en aanspraak kan 
maken op een pensioen van f 2213.71½, 
waarom hij, onder intrekking van zijn advies 
van 1 Nov. 1919 n°. 75, m overweging geeft 
den belanghebbende te rekenen van 1 Juni 
1919 een jaarlijkscb pensioen te verleenen van 
f 2214.-; 

dat Onze Minister zich met dit advies niet 
kan vereenigen aangezien naar zijn inzien de 
belanghebbende van 23 Mei 1917 tot en met 
ultimo Juli 1918, dus !anger dan een ja.ar, 
onafgebroken verlof heeft gehad en dus dat 
tijdvak niet bij de regeling van zijn pensioen 
als diensttijd kan in aanmerking komen ; 
dat krachtens het voorlaatste lid van art. 14 
der Burgerlijke Pensioenwet toch slechts over 
verloftijd van ten hoogste een jaar pensioen 
kan worden verleend; dat de tijd der groote 
vacantie in 1917 ook een verloftijd was; dat 
het eenig verschil met het daaraan vooraf
gaand tijdvak van 23 Mei 1917 tot den dag 
van aanvang der groote vacantie, is dat dit 
tijdvak krachtens eene formeele beschikking 
van Burg. en Weth. met verlof is doorgebracht 
en de vacantie niet ; dat de Pensioenwet echter 
niet van verlof uitsluitend in den zin van 
formeel toegekend verlof spreekt ; dat boven
genoemde wetsbepaling in het algemeen han
delt over den tijd ,,met verlof doorgebracht"; 
dat hij dus geen recht heeft op een hooger 
pensioen dan hem bij Kon. besluit van 27 
Dec. 1919, n°. 71 is verleend; 

dat de belanghebbende daarop heeft ver
zocht, dat het gevoelen van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur moge worden ingewonnen, aanvoerende 
dat hij in Mei 1917 in overeenstemm.ing met 
het advies van Prof. Wertheim Salomonson 
verlof heeft aangevraagd tot de groote vacantie ; 
dat door ~em voor den duur der groote vacantie 

nimmer verlof is gevraagd ; dat hij van iemand 
bericht heeft ontvangen dat hem gedurende 
dat tijdvak ongevraagd verwf is verleend; dat 
hij dat tijdvak dus niet kan beschouwen als 
verloftij d ; · 

Overwegende dat aan den belanghebbende 
voor de eerste maal door Burg. en Weth. van 
Zaandam verlof is verleend van 23 Mei 1917 
,,tot de aanstaande groote vacantie" en hem 
na den afloop dier vacantie opnieuw bij her
haling verlof is verleend ; 

dat geen dezer verloven echter achtereen
volgens !anger dan een jaar heeft geduurd, 
tenzij met Onzen Minister van Financicn zou 
moete worden aangenomen dat de tijd der 
groote vacantie ook als verloftijd moet worden 
beschouwd; 

dat evenwel deze opvatting niet kan worden 
aanvaard, daar de vacantietijden evemnin voor 
de leeraren als voor de leerlingen een verloftij d 
vormen, ma.ar een tijd waarin de lessen krach
tens wet of verordening stil staan, als gevolg 
waarvan de leerlingen de school niet behoeven 
te bezoeken en de leeraren niet verplicht zijn 
onderwijs te geven; 

d11.t dus de belanghebbende een voor pen
sioen geldigen diensttijd van 37 jaren en 5 
maanden kan aanwijzen en aanspraak kan 
maken op een pensioen van £ 2213.71½; 

Gezien de Burgerlijke Pensioenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met intrekking van Ons besluit van 27 
December 1919, n°. 71 aan F. Kunst te Dieren, 
gewezen leeraar aan de Hoogere Burger School 
te Zaandam, te rekenen van 1 Juni 1919 een 
iaarlijksch pensioen te verleenen van f 2214.-. 

Onze Minister van · Financiiin is belast, enz. 
(A.B.) 

14 Juni 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
Aan de uitdrukkelijke vermelding, dat 

het proces-verbaal door President en 
Griffier is geteekend, kan geen andere 
beteekenis warden gehecht dan dat de 
President en de Griffier, die het proces
verbaal hebben geteekend, ook als zoo
danig ter terechtzitting hebben gefun
geerd. 

Het proces-verbaal, constateerende de 
uitspraak van een vonnis, behoeft niet te 
vermelden den naam van den Off. v. Just., 
die daarbij tegenwoordig is geweest. 

Bewezenverklaring van invoer van ,,twee 
paarden en wel een donkerbruine vos en 
een lichtbruine vos, in ieder geval twee 
paarden". Geen alternatieve telastelegging, 

Bij art. 1 K. B. 22 Juni 1896 S. 98 
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heeft de Koning niet de bevoegdheid, hem I I. Schen_ding van de a~tikelen 211, 221, 
bij art. 15 der wet v. 20 J uli 1870 S. 131 222, 256, 2o7 Sv., nu met bhJkt, dat het vonms 
gegeven, aan de •Ministers v. L., N. en H ; der Rechtbank overeenkomstig de voorschriftcn 
en van Financien , overgedragen, doch van artikel 222 Sv. is uitgesproken ; 
slechts aan die Ministers het geven van II. Schending der genoemde artikelen, doo·r 
nadere bepalingen ter uitvoering van het niet te beslissen of requirant heeft ingevoerd 
door hem uitgevaardigd verbod overge- een donkerbruine vos en een lichtbruine vos 
la.ten, waartoe hij bevoegd was. dan wel 2 paarden ; 

Art. 2 dier wet was geen beletsel voor III. Schending immers verkeerde toepas-
den Koning om tot het aanwijzen der sing der artikelen voormeld, van artikel 216Sv., 
landen, waarop zijn verbod van invoer in verband met de artikelen 1, 15 en 35 der 
betrekking zou hebben, den Minister v. wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 131), 
L., N. en H . slechts bevoegd te verklaren artikel 56 der Grondwet, door het bewezen ver
ingeval de Minister · v. Fin. zijn medewer- klaarde strafbaar te oordeelen, hoewel het 
king bij die aanwijzing verleende. in voeren in strijd met een ministerieel besluit 

De beschikking dier Ministers, hoewel volgens de wet niet strafbaar kon worden 
den vorm van een verbod hebbende, is in gesteld ; 
werkelijkheid een aanwijzing van Belgie 0., dat bij het door hot bestreden vonnis 
als een land, waarop het in het K. B. vervat bevestigde vonnis va,n het Kantongerecht met 
verbod van toepassing is. qualificatie en strafoplegging, gelijk aan het 

Qualificatie der overtreding. hoofd van dit arrest is vermeld, is bewezen 

(Wet Veeartsenijk. Staatstoezicht art. 15.) verklaard, dat requirant op 19 November 1919 
des voormiddags omstreeks 5 a 6 ure onder de 

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

Raden : Mrs. A. J . L. Nijpels. A. Fentener 
van l' lissingen, H. Hesse en Jhr. P. L. van 
Meeuwen. 

C. J. van W., enz. , requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr. -Rechtbank te 
Breda van den elfden Maart 1920, waarbij in 
hooger beroep een vonnis van het Kantonge
recht te Bergen op Zoom van 30 December 
1919 werd bevestigd, bij welk vonnis requirant 
ter zake van: ,,het invoeren van eenhoevige 
dieren uit Belgie, in strijd met de beschikking 
van de Ministers van Landbouw, en van 
Financien d .d. 8/10 April 1919 S. 86", met 
toepassing van de artikelen 23 en 91_ Sr., de 
artikelen 15 en 35 van de wet van 20 Juli 1870 
S. 131, het Koninklijk Besluit van 22 Juni 
1896 S. 98 en de beschikking van de Ministers 
van Landbouw, Handel en Nijverheid en van 
Financien d.d. 8/10 April 1919 (Staatscourant 
n°. 86), werd veroordeeld tot een geldbo!'lte 
van tien gulden en tien dagen vervangende 
hechtenis, met verbeurdverklaring van de in 
beslag genomen twee paarden; (Gepleit door 
Mr. S. van Oven te 's Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 

gemeente Roosendaal en Nispen heeft ingevoerd 
twee paarden en wel een donkerbruine vos en 
een lichtbruine vos, in ieder geval twee paarden, 
in strijd met de beschikking van de Ministers 
van Landbouw en van Financien de dato 
8/10 April 1919 (Nederlandsche Staatscourant 
van 1919 .n°. 86); 

0., ten aanzien van het eerste middel: 
dat bij pleidooi ter toelichting daarvan is 

aangevoerd, dat niet blijkt, dat de Griffier, 
die het proces-verbaal, houdende het relaas 
van de uitspraak van het vonnis der Rechtbank, 
waarvan beroep, heeft geteekend, ook bij die 
uitspraak is tegenwoordig geweest, en dat in 
dat proces-verbaal de naam van den Officier 
van Ju°stitie, die bij die uitspraak is tegen
woordig geweest, niet is genoemd ; 

dat bedoeld proces-verbaal luidt : 
,,Ter openbare terechtzitting der Arr. 

Rechtbank te Breda, Tweede Kamer, van 
Donderdag, den 11 Maart 1920 is het vonnis 
door den vice-president Mr. Hellegers, met 
open deuren, in tegenwoordigheid van dezelfde 
Rechters en van den Officier van Justitie uit
gesproken . Waarvan dit proces-verbaal, door 
President en Griffier geteekend. w.g. W. P . A. 
Hellegers, A. J . van Burck" ; 

dat aan de uitdrukkelijke vermelding, dat 
het proces-ver baa! door President en Griffier 

Gehoord het verslag van 
Jhr. van Meeuwen; 

den Raadsheer is geteekend, nu uit niets anders het tegendeel 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : 

blijkt, geen andere beteekenis kan gehecht 
worden, dan dat de president en de griffier 
die het proces-verbaal hebben geteekend, ook 
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als zoodanig t er terechtzitting hebben gefun
geerd; 

dat noch uit de als geschonden voorgcstelde 
artikelen noch uit eenige andere wetsbepaling 
volgt, dat het proces-verbaal constateerende 
de uitspraak van een vonnis , den naa.m van den 
Officier van Justitie, die daarbij tegenwoordig 
is geweest, moet vermelden ; 

dat dit middel dus is ongegrond ; 
0 ., ten aanzien van het tweede middel : 
dat in de telastelegging, da.t requirant heeft 

ingevoerd ,,twee paa.rden en we! een donker 
bruine vos en een lichtbruine vos, in ieder geval 
twee paarden", klaarblijkelijk met de woorden, 
,,in ieder geval twee paarden", dezelfde paarden 
bedoeld zijn als waarvan in den aanhef melding 
wordt gemaakt en deze woorden slechts strek
ken om te kennen te geven, dat, voor het geval 
de van die paarden gegeven omschrij ving 
minder juist mocht blijken , dit in het feit, dat 
bedoelde twee pa.arden zijn ingevoerd, geen 
verandering bren gt ; 

dat de rechter dus niet gehouden was tot de 
in het middel als n oodzakelijk v oorgestelde 
beslissing en het middel mitsdien is ongegrond ; 

0 ., ten aanzien van het derde middel: 
dat de Koning, bij artikel 1 van zijn besluit 

van 22 Juni 1896 (Staatsbla.d n°. 98) onder 
meer verbiedende den invoer van eenhoevige 
dieren uit landen door de Ministers van Land
bouw, Handel en Nij verheid en van Financien 
aa.n te wijzen, niet de bevoegdheid, hem bij 
artikel 15 der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
n°. 131) gegeven, aan die Ministers heeft over-

komende verwijzing naar bovenbedoeld 
Koninklijk Besluit, is een aanw1Jzmg van 
Belgie a.ls een land, waarop het in het Konink
lijk Besluit verva.t v,erbod van toepassing is ; 

dat uit bovenstaande volgt, dat requirant, 
het als bewezen aangenomen feit plegende, 
in strijd ha.ndelde met het verbod, vervat in 
artikel 1 van genoemd Koninklijk Besluit en 
dus de qualificatie daaraan in het bevestigde 
vonnis van het Kantongerecht gegeven onjuist 
is en het middel, dat overigens onaannemelijk 
is, in zooverre is gegrond ; 

Vernietigt het in d~ze zaak gewezen vo~nis 
van de Arr.-Rechtbank te Breda van 11 Ma.art 
1920, doch alleen voor zooverre het vonnis van 
den Kantonxechter t e Bergen op Zoom ook 
werd bevestigd ten aanzien van de gegeven 
q ualifica.tie : 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Verniet igt het in deze zaak gewezen _vonnis 

van_ het Kantongerecht te Bergen op Zoom 
van 30 December 1919 voor wat betreft de aan 
het bewezen verklaarde feit gegeven quali 
ficatie : 

Qualificeert dit feit als : 
Verboden invoer van eenhoevige dieren uit 

een land door de Ministers van Landbouw, 
Handel en Nij verheid en van Financien aan
gewezen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[Gewezen overeenkoms1ig de concl. Adv.-<hn . 
Mr. Ledeboer] . (N. J.) 

gedragen, doch slechts aan die Ministers het 15 Juni 1920. BESLUI'r, houdende beschik-
ge ven van nadere bepalingen ter uitvoering king op het beroep, ingesteld door S. J . 
van het door Hem uitgevaardigd verbod heeft Rompen en 12 anderen, alien hoofden en 
overgelaten, waartoe hij bevoegd was; onderwij zers , verbonden aan openbare 

dat wel is waar in artikel 2 van genoemde lagere scholen t e Wittein, t egen het besluit 
wet het veeartsenijkundig Staatstoezicht is van Gedeputeerde Stat en van Limburg, 
gesteld ondcr den )finster van Land bouw, van 31 October 1918, 4° afd. , La. 8023/4 Q, 
Nijverheid en Handel, doch dit voor den Koning tot goedkeuring van de door den Raad 
geen belet sel behoefde te zijn om tot het aan- der gemeente Wittein op 18 September 
wijzen van de landen, waarop zijn verbod 1918 vastgestelde verordening tot regeling 
van invoer betrekking zoude hebben, dien der jaarwedden van het onderwijzend 
:Minister slechts bevoegd te verklaren ingeval I personeel bij het openbaar lager onder-
de Minister van Financien zijne medcwerking I wijs aldaar . S. 294. 
bij die aanwijzing verleende ; Dit besluit is van clezelfde strekking als dat 

dat bij besclukking van de genoemde Mi- van 3 April 1920, S. 165. 
nisters van 8/10 April 1919 (Staatscouran t I -
1919 n°. 86) 1s bepaald , dat verboden wordt 15 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschik-
de in- en doorvoer uit Belgie van eenhoevige Iring op het beroep, ingesteld door de Afdee-
dieren ; ling Brielle e. o. van den Bond van Neder-

dat deze beschikking, hoewel zij den vorm landsche Onderwijzers t egen het · besluit 
van een verbod heeft , in werkelijkheid, gelijk van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
ook blijkt uit de in het hoofd daar van voor- van 2/5 September 1918, B. n°. 2277, 
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(4o afd.), G. S. n°. 14, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente 
Rockanje op 22 Augustus 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 295. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Afdeeling Brielle e. o. van den Bond van 
Nederlandsohe Onderwijzers tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
van 2/5 September 1918, B. n°. 2277, (4° afd.), 
G. S. n°. 14, tot goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Rockanje op 22 Augustus 
1918 vastgestelde verordening tot regaling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
29 Octo.ber 1919, n°. 377; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
11 Juni 1920, n°. 6102, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Rockanje bij zijn be luit van 22 Augustus 1918, 
eene verordening tot regeling van de jaarwedden 
der onderwijzers in die gemeente heeft vast 
gesteld; 

dat in die verordening o. a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
school bedragen met inbegrip van het bedrag, 
dat door hen genoten wordt krachtens de wet 
van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147); 

1 o. voor het hoofd der school eene aanvangs
wedde van f 1300, opklimmende na 20 dienst
jaren, tot een maximum van f 1800; 

20. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan eene aanvangswedde van 
f 800, opklimmende na 18 dienstjaren tot een 
maximum van f 1400 ; 

in artikel 14, dat de verordening in werking 
treedt met ingang van 1 Januari 1919; 

dat bij besluit van 2/5 September 1918, B. 
no. 2277 (4• afd.), G. S. n°. 14, Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland aan die verordening 
hunne goedkeuring hebben ver!eend ; 

dat tegen dat besluit de Afdeeling Brielle 
e. o. van den Bond van Nederlandsche Onder
wijzers bij Ons in beroep is gekomen, verzoe
kende, dat in de gemeente Rockanje eene betere 
jaarweddenregeling voor de onderwijzers wordt 
Yastgesteld; 

Os-erwegende, dat artikel 14 der wet tot 

regeling van het lager onderwijs het recht van 
beroep toekent a.an ieder, die bij de vernieti
ging of verbetering van het besluit van Gede
puteerde Staten belang heeft ; 

dat ,,belang" da.arbij te verstaan is in den 
zin van eigen persoonlijk belang ; 

dat de appelleerende Afdeeling niet geacht 
kan worden bij de vernietiging van het bestre
den besluit een eigen persoonlijk belang te 
hebben en zij dus in haar beroep niet-ontvan
kelijk behoort te worden verklaard ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Afdeeling Brielle e. o. van den Bond van 

Nederlandsche Onderwijzers in haar beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voomoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, Afdee
ling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den Juni 1920. 

No. 6102. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 5 Juli 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

's-Gravenhage, 11 Juni 1920. 
Beroepen in zake onder

wij zersjaa.rwedden
regeling te Rockanje. 

)Ian de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 
1919, n°. 91, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en ad vies in mijne handen gesteld 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 Octo
ber 1919, n°." 377, vergezeld van het ontwerp 
van een met redenen omkleed, door Uwe Majes
teit te nemen besluit, betreffende het beroep, 
waarvan, krachtens machtiging van Uwe 
Majesteit, van 5 Juni 1919, n°. 33, de over
weging door mij bij die Afdeeling is aanhangig 
gemaakt. 

Da.t ontwerp-besluit luidt a.ls volgt: 
WrJ WILHELMINA, ENZ.; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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de Afdeeling Brielle e. o. van den Bond van 
Nederlandsche Onderwijzers tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
van 2/5 September 1918, B. n°. 2277 (4• afd.), 
G. S. n°. 14, tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Roclcanje op 22 Augustus 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, no. 377; 

. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.pJ?en van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
· op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 

regeling van het Lager Onderwijs die de sala
rissen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt; goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de be
sluiten va.n Gedeputeerde Staten die goed 
keuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

da.t immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is verva.llen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ont
breekt; 

Overwegende wijders dat art. XI der wij zi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de ja.arwedden waarop de onderwijzers 
a.an de openbare la.gere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaa.r; 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februa.ri 1918 (Staats
blad n°. 147) ; 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening ( d. i. de plaa.tselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeentera.a.d v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, . 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de ja.arwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Ja.nuari 1919 
vastgesteld a.ls een vaststaa.nde norm worden 
aanvaard; 

da.t da.a.rmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen wa.a.ra.an 
een sala.risregeling redelijkerwij ze moet voldoen, 
zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :· 
de appellante niet-ontvankelijk te verklaren 

in haar beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetensch_appen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden a.an den Ra.ad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met de conclusie om de appellante niet
ontva.nkelijk te verklaren in haar beroep kan 
ik mij vereenigen, echter niet met de over
wegingen, die de Afdeeling van den Raad van 
State daara.a.n la.at voorafga.a.n. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rappo1·t 
van 4 Februa.ri 1920, n°. 10322, a.fdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad no. 58), ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Uwe Ma.jesteit, om in geval 
van hooger beroep tegen een, in 1918 genomen 
besluit van Gedeputeerde Staten, betreffende 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 ge
nomen, Raadsbesluit tot vaststelling van eene 
verordening, regelende de ja.arwedden van de 
·onderwijzers, verbonden aan openbare lagere 
scholen, ook na. 1 Ja.nuari 1919 eene beslissing 
te nemen, waarbij de vereischte regeling wordt 
vastgesteld, tenzij het beroep ongegrond is, 
of de appellante in haar beroep niet-ontva.nke
lijk is, als volkomen rechtsgeldig moet worden 
beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen va,n 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat de appellante niet
ontvankelijk moet worden vcrklaard in ha.a.r 
beroep. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

I 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
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15 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door den 
Raad der gemeente Middelstum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
(}roningen, van 26 September 1918, n°. 73, 
3e afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad d r gemeente Mid
delstum op 1 Juli 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs aldaar. S. 296. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende OJl het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Middelstum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van (}roningen, 
van 26 September 1918, n°. 73, 3• afd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Middelstmn op 1 Juli 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 362; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs,_ Kunsten en Wetenschappen, van 
11 Juni 1920, n°. 6?99, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Middelstum bij zijn besluit van 1 Juli 1918 
eene verordening tot regeling der jaarwedden 
enz. van de onderwijzers a.an de openbare 
lagere scholen in die gemeente heeft vastge-
steld; · 

dat in die verordening o. a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, aat de jaarwedden der hoofden 
van scholen bedragen, krachten artikel 26 der 
wet van 17 Augustus 1878 (StaatBblad n°. 127), 
zooals die wet nader is gewijzigd, en de wet 
van 23 Februari 1918 (StaatBblad n°. 147) te 
zamen : a. van het hoofd der school te M iddel-

. Btum eene aanvangswedde van f 1350, opklim
mende na 20 dienstjaren tot een maximum 
van f 1875; b. van de hoofden der scholen te 
Huizinga en te Westerwijtwerd eene aanvangs
wedde van f 1250, opklimmende na 20 dienst
jaren tot een maximum van f 1775; 

in artikel 2, dat de j;arwedde van een on
derwijzer tot bijstand van het hoofd der school 
bedraagt krachtens artikel 26 der wet van 
17 Augustus 1878 (StaatBblad n°. 127), zooals 
die wet nader is gewijzigd, en de wet van 
23 Februari 1918 (StaatBbladn°. 147) te zamen: 
eene aanvangswedde van f 750, opklimmende 

na 20 dienstjaren tot een maximum van f 1275 : 
in artikel 3, dat de jaarwedde van een onder

wijzer, die het hoofd der school bijstaat en den 
rang van hoofdonderwijzer bezit f 150 meer 
bedraagt dan die, waarop hij volgens artikel 2 
aanspraak kan maken ; 

in artikel 5, dat elk mannelijk onderwijzer, 
die het hoofd der school bijstaat, indien hij 
den leeftijd van 25 jaren heeft bereikt en hetzij 
gehuwd is, hetzij weduwnaar zijnde, eene 
tegemoetkoming in de huishuur van f 100 per 
jaar geniet, of bijaldien hij geen woning heeft 
gehuurd, boven zijne jaarwedde een gelijk 
bedrag per jaar voor de woning ; 

in artikel 16, dat deze ·verordening wordt 
geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 
1918; 

dat bij besluit van 26 September 1918, n°. 73, 
3e afd., Gedeputeerde Staten van Groningen 
a.an die verordening hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemcente 
Middelstum bij Ons in beroep is gekomen, met 
verwek, dat de door hem vastgestelde salaris
regeling alsnog wordt goedgekeurd ; 

Overwegende, dat in artikel 14, tweede lid, 
der wet tot regeling van het lager 'onderwijs, 
voor hooger beroep gegund wordt een termijn 
van dertig vrije do.gen, te rekenen van den 
dag, waarop het besluit openbaar· gemaakt 
of den belanghebbende toegezonden is; 

dat, blijkens mededeeling van Gedeputeerde 
Staten van (}roningen, hun voormeld besluit 
van 26 September 1918, n°. 73, 3• afdeeling, 
op 28 September 1918 aan het gemecntebo
stuur van Middelstum i toegezonden; 

dat het adres van beroep van den Raad eerst 
op 20 Februari 1919 bij Ons is ingekomen; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant nietLontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. • 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen1 is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het StaatBblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den Juni 1920 .. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( UitrJPr1. 5 Juli 1920.) 
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N°. 6099. 

LAGER ONDERWIJ 
ALGEMEEN. 

's-Gra.venhage, 11 Juni 1920. 
Beroep van den Raad van 

Middelstum, onder-
wij zersja.a.rweddenregeling. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 
1919, n°. 78, werd van wege Uwe Ma.jesteit om 
oonsideratien en a.dvies in mijne handen ge
steld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen va.n Bestuur, van 
29 October 1919, n°. 362, vergezeld van een 
met redenen omkleed, door Uwe Majesteit te 
nemen besluit, betreffende het beroep, waar
van, krachtens ma.chtiging van Uwe Majesteit, 
van 3 Mei 1919, n°. 2, de overweging door mij 
bij die Afdeeling is aa.nha.ngig gema.akt. 

Dat ontwerp-besluit luidt a.ls volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het, beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Middelstum tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van G-roningen, 
van 26 September 1918, n°. 73, 3• a.fd., tot 
onthouding der goedkeuring aan de door den 
Raad der gemeente Middelstum op 1 Juli 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwij zend personeel bij 
het openba.ar lager onderwijs a.ldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 362 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: da.t met de in-werking-treding 
op 1 Ja.nua.ri 1919 van de gewijzigde wet tot 
regeling van het Lager Onderwijs die de sala.
rissen der onderwijzers op nieuwen grondsla.g 

Overwegende wijders da.t a.rt. XI der wijzi
gingswet voorschrijft da.t, indien in eene ge
meente de ja.a.-rwedden waarop de onderwijzers 
a.an de openba.re lagere scholen kra.chtens deze 
wet a.a.nspraa.k hebben, lager zijn d!!,n het ge
za.menlijk bedrag der inkomsten per ja.a.r : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
blad n°. 147); 

b. kra.ohtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaa.tselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeentera.a.d v66r 1 Ja.nuari 1919 heeft 
pla.a.ts geha.d, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst zijnde onderwijzers door 
Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
telken ja.re op evengenoemd geza.menlijk be
drag wordt va.stgesteld ; 

da.t derhalve door de wet de salarisregelin
gen door den gemeentera.a.d v66r 1 Ja.nuari 
1919 va.stgesteld a.ls een va.ststa.ande norm 
worden a.a.nva.a.rd; 

da.t daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfsta.ndig oordeel over de eischen waa.r
a.a.n eene sa.la.risregeling redelijke_rwij ze moet 
voldoen, zioh niet verdraa,gt ; 

Gezien de wet tot regeling van het La.ger 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n: 
den appellant niet-ontvankelijk te verkla.ren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetensoha.ppen is bela.st met de uitvoering 
van dit besluit, waa.rva.n afsohrift za.l worden 
gezonden a.an den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Besttiur. 

De Minister van Onderwi,js, 
K unsten en W etenBchappen, 

regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten Met de oonolusie om den appellant niet
op sala.risregelingen van onderwijzers niet meer ontvankelijk te verklaren in zijn beroep kan 
in a.a.nmerking komt en derhalve tegen de ik mij vereenigen, eohter niet met de over
besluiten van Gedeputeerde Staten die goed- wegingen, die de Afdeeling van den Raad van 
keuring betreffende geen beroep op Ons is State daa.ra.an iaat voorafgaan. 
toegelaten ; Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 

dat immers de voorschriften betreffende de van 4 Februari 1920, no. 10322, afdeeling 
goedkeuring van Gedeputeerde Sta.ten en het La.ger Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
beroep op Ons, voo_r zoover deze de vaststelling I heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februa.ri 
der sa.la.rissen betreffen, deel uitmaken van 1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel, 
eene regeling welke na 1 Janua.ri 1919 geheel da.t de bevoegdheid van Uwe Ma.jesteit, om 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling - in geval van hooger beroep tegen een, in 1918 
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings- 1 genomen, besluit van Gedeputoerde Staten, 
wet is vastgesteld - te dezen a.a.nzien ont- betreffende de goedkeuring va.n een, eveneen 
breekt; , in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 

I 
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van eene verordening, regelende de jaarwedden 
van de onderwijzers, verbonden aan openbare 
lagere soholen, ook na 1 Januari 1919 eene 
beslissing te nemen, waarbij de vereisohte 
regeling wordt vastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, als volkomen reohtsgeldig 
moet worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
hen ik van oordeel, dat de appellant niet-ont
,ankelijk moet worden verklaard in zijn be
roep. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn I 

,ermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekraohtiging I 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J, TH. DE VISSER. 

16 Juni 1920. BESLUIT, tot verleening van 
machtiging aan de Nederlandsohe Uit
,oermaatsohappij om voorwaarden op 
te leggen. S. 297, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

worden gezonden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 16den Juni 1920. 

WILHELMrnA. 

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

De Minister van Financiln, 
DE VRIES. 

( Uitgeg. 18 Juni 1920.) 

16 J-uni 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van artikel 21 van het Koninklijk besluit 
van 1 Augustus 1828 (Staatsblad n°. 52), 
betreffende het openstellen voor het pu
bliek van de kantoren van de hypotheken, 
het kadaster en de soheepsbewij zen. S. 298. 

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

Justitie en van ~nanoien van den 7den April 
1920, l• Afdeeling C., n°. 786, en van den 9den 
April 1920, n°. 156, afdeeling Hypotheken en 
Kadaster; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 1 Augus
tus 1828 (Staatsblad n°. 52), zooals dat is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 11 September 
1881 (Staatsblad n°. 156); 

Den Raad van State ' gohoord (ad vies van 
27 April i920, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
Op de voordraoht van Onze Ministers van noemde Ministers van 6 Mei 1920, l• Afdeeling 

Landbouw, Nijverheid en Handel en Finan- C., n°. 838, en 11 Mei 1920, n°. 119, Afdeeling 
oien dd. 15 Juni 1920, n°. 618, afdeeling Reg. Hypotheken en Kadaster; 
Comm. en dd. 15 Juni 1920, n°. 190, Genera.le I Overwegende, dat het noodig is, de open
Thesaurie ; stelling der kantoren van de hypotheken, het 

Gezien Onze besluiten van 22 December I kadaster en de soheepsbewijzen voor het 
1917 (Staatsblad,n°. 726) en 15 Mei 1920 (Staats- publiek, zooals die i geregeld bij bovengenoem-
blad n°. 243); de Koninklijke besluiten meer in overeen-

Hebben goedgevonden en versta.an : I stemming te brongen met de behoeften van 
Maohtiging te verleenen a.an de Nederland- den tegenwoordigen tijd; , 

sohe Uitvoermaatsohappij om voor de over- Hebben goedgevonden en verstaan te be-
drachten, bedoeld in het tweede lid van arti- palen: 
kel 1 van Ons besluit van 22 December 1917 1 Art. 1. Met int.ekking va:ii het Koninklijk 
(Staatsblad n°. 726), a.an de geendosseerden I besluit van 11 September 1881 (Staatsblad 
al die voorwaarden op te leggen, welke niet n°. 156), wordt artikel 21 van het Koninklijk 
bestaan in betalingen ten bate van derden en besluit van 1 Augustus 1828 (Staatsblad n°. 52) 
niet betreffen het ter besohikking stellen of I gewijzigd a.ls volgt: . 
houden van goederen in verband met de bin- ,,De kantoren zijn op de eerste vijf werk
nenlandsche behoefte of andere finantieele I dagen van elke week voor het publiek geopend 
lasten ten behoeve \Tan derden. van 's morgens 9 tot 's namiddags 5 uur en 

Dit besluit treedt in werking op den 2lsten \ des Zaterdags van 's morgens 9 tot 's namid-
Juni 1920. dags 1 uur. 

Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid \ De kantoren zijn voor het publiek gesloten 
en Handel en van Finanoien zijn belast met op Zondag, op den Christelijken tweeden 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk gelijk- : Paasch- en Pinksterdag, op de Kerstdagen, 
tijdig in het Staatsblad en in de Staatscourant I op den Hemelvaartsdag en op den Nieuw
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal I jaarsdag." 
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2. Dit besluit treedt in werking met ingang \ de open bare hoogere burgerscholen met v~jf-
van 1 Juli 1920. I jarigen cursus, voor zooveel deze scholen 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met opleiden voor de eindexamens, bedoeld in art. 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 57, onder b dier wet, wordt gegeven in overeen
Staatsbl.ad zal worden geplaatst en waarvan stemming met een algemeen leerplan, door 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge- Ons bij algemeenen maatregel van bestuur 
meene Rekenkamer. vastgesteld ; 

Het Loo, den 16den Juni 1920. Hebben goedgevonden en verstaan: 
WILHELMINA. Met ingang van den dag, waarop in werking 

De Minister van J ustitie, 

De Minister van ]l,inancien, 

treedt de wet van 1 Maart 1920 (Staatsblad 
HEEMSKERK. n°. 106), vast te stellen de na.volgende be-
DE VRIES. 

( Uitgeg. 23 Juni 1920.) 

16 Juni 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeen leorplan voor de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, op
leidende voor de eind-examens, bedoeld 
in artikel 57 onder b, der Middelbaar
onderwijswet. S. 299. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
6 Mei 1920, n°. 25843, afd. M. 0. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1920, n°. 20); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Juni 1920, n°. 3616, 
a.fdeeling l\iliddelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat art. 20 der Middelbaar
onderwijswet bepa.alt, dat het onderwijs a.an 

V AKKEN. 

palingen: 
Art. 1. Het onderwijs aan de openbare 

hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, 
opleidende voor de eindexamens, bedoeld 
in art. 57b der Middelbaar-onderwijswet, wordt 
inge1icht volgens de voorschriften va}l dit 
besluit. 

Met machtiging van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan 
aan eene openbare hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus telkens voor een tijd vak 
van vijf jaar worden toegestaan het onclerwijs 
te regelen naar een leerplan, dat afwijkt van 
het algemeene leerplan, bij dit besluit vastge
steld. 

2. Alie lessen duren vijftig minuten. Het 
getal lessen, aan elk der vakken vermeld in 
artikel 17 der Middelbaar-onderwijswet, weke
lijks in elke klasse te wijclen, wordt aangegeven 
in de onderstaande tabel: 

KLASSEN 

Wiskunde 
I I II I III I IV I V 

TOTAAL. 

a. 6 lj 

b. Mechanica. - -
c. Natuurkunde - -
dr. Scheikunde - -
du. Practische soheikunde - -
e. Plant- en dierkunde 2 2 
f. Cosmographie . . . - -
t Staatsinrichting . . - -

Staathuishoudkunde - -
i . Aardrijkskunde .. 3 l 3 
k. Geschiedenis . 3 2 
l. Nederlandsch. 4 3 
m. Fransch. 5, 4 
n. Engelsch .... - 4 
o. Hooaduitsch .... . 4 3 
p. Han elswetenschappen - -
qr. Handteekenen . . . . 2 2 
qn. Reohtlijnig teekenen . . : - -
r. Lichamelijke oefening . . 3 3 

Totaal - 32 32"" 
i 

3. Het onderwijs in de mechanica, de 
handelswetenschappen en het rechtlijn.ig teeke
nen is in de vijfde klasse facultatief, in dier 
voege, dat de leerlingen, in overleg met den 
directeur der school verplicht zijn of de lessen 

6 4 I 4 26 
- 2 (2) 4 (2) 

4 3 I 3 10 
- 4 4 8 
- - I 2 2 

1 1 2 8 
- 1 I - 1 

1 1 I - 2 
- - 2 2 

2 1 I 1 10 
2 2 2 11 
3 2 2 14 
3 2 2 16 
3 2 2 11 
3 2 2 14 

- 1 (2) 3 (1) 
2 2 1 9 

- 2 (1) 3 (2) 
3 2 2 13 

33 34 (33}(34) (36) (164)(165)(167) 

in mechanica en lijnteekenen of die in de 
ha.ndelsweten~chappen te volgen . 

Van het onderwijs in de lichamelijke oefening 
kunnen door den directeur der school worden 
vrijgesteld de leerlingen, die overleggen eene 
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verklaring, onderteekend door twee _genees
kundigen, woonachtig in de gemeente wa.ar 
die leerlingen wonen of wa.a.r de hoogere burger
school gevestigd is, waaruit blijkt, dat zij 
physiek ongeschikt zijn om dit onderwijs te 
volgen . 

De rapportcijfers voor de lichamelijke oefe
ning worden vastgesteld met inachtneming 
va.n de physieke geschiktheid der leerlingen. 

4. Het onderwijs omvat : 
a. V OOR WISKUNDE : 

Klasse I. 
Rekenkunde: Eigenschappen van de hoofd

bewerkingen. Deelbaarheid. Grootste Ge
meene Deeler en Kleinste Gemeene Veelvoud. 
Gewon~ en tiendeelige breuken. Vraagstukken. 
E venredigheden. 

Stelkunde: Hoofdbewerkingen met geheele 
vormen. Morkwaardige producten en quoti
enten. Ontbinding in factoren. Vergelijking
gen van den eersten graad met Mn onbekende, 

Meetkunde: Beginselen tot aan de even
redigheid van lijnen. 

Klasse II. 
Rekenkunde: Voortzetting der evenredig

heden. Vierkantsworteltrekking Eenvoudig
ste begrippen van onnauwkeurige getallen. 

Stelkunde: Eenvoudige gevallen van G. G. 
D. en K. G. V. Gebroken vormen. Voortzot. 
ting ,a.n de vergelijkingen van den eersten 
graad ook met meer onbekenden. Wortel
grootheden (hiervan alleen die herleidingen, 
welke bij de meetkunde worden toegepast). 

lll eetkunde : Tot aan den cirkel. 
Klasse III. 

Reken- en atelkunde: Ge broken en negatieve 
exponenten. Logarithmen. Reeksen. Samenge
stelde introst. Vergelijkingen van den tweeden 
graad (en enkele van hoogeren graad, die 
hiermede samenhangen) met een en meer 
onbekenden. Grafische voorstellingen. 

Goniometrie: De goniometrie van den enkelen 
hoek. 

Meetkunde : ·Van den cirkel, tot het einde der 
vlakke meetkunde. 

Klasse IV. 
Stelkunde: Logarithmische en exponentieele 

vergelijkingen. Herhaling. 
Gonio- en trigono1,ietrie: Voortzctting der 

goniometrie. Trigonometrie. 
M eetkunde: Stereomotrie tot aan de omwen

teling lichamen. Inle'ding der beschrijvende 
meetkunde. 

Klasse V. 

le eenvoudige goniometrische vergelijkingen. 
Herhaling. 

Meetkunde: Voortzetting der stereometrie. 
Beschrijvende meetkunde tot aan den bol. 
Herhaling. 

b. VooR MEOHANIOA: 
Klasse IV. 

Eenparige en eenparig veranderlijke recht
lijnige beweging. Kogelbaan, Eenparige be
weging in een cirkel. Betrekking tusschen 
krachtmassa en versnelling. Stelsels va.n een
heden. Samenstelling van krachten. Mo
mentenstelling. Koppels. 

Klasse V (facultatief). 
Herhaling en uitbreiding van het in de 

vorige klasse behandelde. 
c. VooR NATUURKUNDE: 

Klasse III. 
lets over krachten, beweging, arbeid en 

arbeidsvermogen. Vloeistoffen en gassen. 
Warmte. 

Klasse IV. 
Geluid. Licht. 

IClasse V. 
l\fagnetisme. Electriciteit. Algemeen over

zicht in verband met arbeid en a.rbeidsver
mogen. Herhaling. 

Opnerking: Een gedeelte van den beschik
baren tijd kan bestemd worden voor practische 
oefeningen in de natuurkunde. 

d. V OOR SOHEIKUNDE : 
Klasse IV. 

Anorganische scheikunde. 
Klasse V. 

Voortzetting der anorganische scheikunde. 
Hoofdzaken der organische scheikunde. Be
handeling van enkele delfstoffen. Practische 
oefeningen in de scheikunde. 

e. VooR PLANT· EN DIERKUNDE: 
Klasse I. 

Beknopt overzicht van den bouw en de 
lovensverrichtingen van het lichaam van den 
mensch. De zoogdieren. 

Eenige hoofdstukken uit de vormleer en 
de leer der levensverhoudingen (oecologie) der 
planten, zooveel mogelijk in verband met de 
behandeling van verschillende planten. 

Klasse II. 
Overige gewervelde dieren, Uitbreiding van 

de vormleer en de leer der levensvei:houdingen 
va.n de planten. 

Kennis van eenige pla.ntenfa.milies. Deter
mineeren van planten. 

Klasse III. 
Stelkunde: Herhaling. 
Gonio- en trigonometrie : Voortzetting. 

Ongewervelde dieren, de insecten meer in 
Enke- het bijzonder. Uitbreiding van het in de 
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vorige jaren bij de plantkunde behandelde. I 
Hoofdindeeling van het plantenrijk. Deter
mineeren. 

Klasse IV. 
Voortzetting van de behandeling der onge 

wer velde clieren . Stofwisseling der plant en 
hoofdzaken der plantenanatomie voor zoo ver 
deze hiertoe vereischt zijn. l et s over lagere · 
planten. 

Klasse V. 
Meer uitvoerige behandeling van den bouw 

en de lavensverrichtingen van het menschelijk 
lichaam. Eenige hoofdstukken uit de alge
meene plantenbiologie. Herhaling. 

f. V 00R C0SM0GRAPHIE : 
Klasse IV. 

Enkele hoofdstukken ter keuze van den 
leeraar : waarneming van sterrenbeelden en 
van de beweging der hemellichamen , vorm en 
beweging der aarde , het plll.netenstelsel, kome
ten en vaste sterren. 

IJ . VooR STAATSINRICHTING: 
Klasse III. 

Overzicht van de geschiedenis der Neder 
landsche staatsinricht ing . Het bestuur van 
den Staat . 

Klasse IV. 
Het bestuur van pro vin cie en gemeente. 

Herhaling. 
h. VooR STAATSHUISH0UDKUNDE: 

Klasse V. 
Voortbrenging, verdeeling, omloop en ver

bruik der goederen. De hoofdzaken van de 
geschiedenis der st aathuishoudkunde. 

i . V00R AARDRIJXSKUNDE : 
Klasse I. 

Europa. 
Klasse II. 

De overige werelddeelen. 
Klasse III. 

Nederland, Nederlanclsch Oost- en West
Indie. H erhaling . 

!Gasse IV. 
De beginselen der natuurkund ige aardrijks

kunde. 
Klasse V. 

Hoofdzaken uit de economische aardrijks
kunde van Nederland en Nederlandsch Oost- en 
West-Indiii . Herhaling. 

le . VooR GESCHIEDENIS: 
Klasse I. 

De geschiedenis ( a!gemeene en vaderlandsche) 
tot 1500 na Ohr. 

Klasse II. 
Idem van 1500-1648. 

Klasse III. 
Idem van 164S-l 789. H erbaling. 

Klasse IV. 
Idem van 1789--1848. 

Klase V.-
Idem van 1848 tot beden. H erhaling. 
l . V 00R NEDERLANDSCHE TAAL EN LETTER· 

KUND E : 
Klasse I. 

Lezen . . Spreken . Oefeningen in ta.al en 
stijl. Begin van de behandeling der spraak
kunst. 

Klasse I I. 
Lezen. Spreken. Oefeningen in ta.al en stijl. 

Voortzetting van de behandeling der ·spraak
kunst. 

Klasse III. 
Lezen. Spreken. Oefeningen in t a.al en stijl, 

o. a . opstellen. Voortzetting en slot van de 
behandeling der spraakkunst. Herhaling. I,e. 

zen en bespreking van eenige letterkundige 
voortbrengselen uit de 20ste en 19de eeuw. 

Klasse IV. 
Behandeling van de letterkunde, voorna

melijk door \ezing van werken uit verschillende 
perioden , in verband met den tijd , waarin deze 
ontst onden. Opstel!en. 

Klasse V. 
Idem a.ls in klasse IV. 
m. VooR F&ANSOHE TAAL EN LETTERKUNDE: 

Klasse I. 
Uitspraakoefeningen . Oefeningen in het 

spreken, schrij ven, lezen en vertalen. Beginse
len der spraakkunst waaronder de ve r voeging 
van de regelmatige en van de meest voorko
mende onregelmatige werkwoorden. 

Klasse II. 
Oefeningen in het spreken, schrij ven, lezen 

en vertalen . Voortzetting van de behandeling 
der spraakkunst, waaronder de ver voeging 
van de onregelmatige werk woorden. 

Klasse I II. 
Oefeningen in h et spreken, schrijven, lezen 

en vertalen. Voortzetting van de behandeling 
en herhaling van de spraakkunst . 

Klasse IV. 
Oefeningen in het mondeling en het schrifte

lijk gebruiken van de vreemde taal en in het 
vertalen in het Nederlandsch. 

Lezen en verklaren van letterkundige werken. 
Behandeling van de letterkunde, in verband 
met de gelezen werken. 

Klasse V. 
Idem a.ls in klasse IV. 
n. VooR ENGELSOHE TAAL EN LETTERKUNDE: 

Klasse II. 
Uitspraakoefeningen. 

spreken, schrij ven, lezen 
selen der spraakkunst . 

Oefeningen 
en vertalen. 

in het 
Begin-
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IGasse III. 
Idem als in klasse III voor Fransch. 

IGasse IV. 
Idem als in klasse IV voor Fransch. 

Klasse V. 
Idem als in klasse V voor Fransch. 
0. VooR HooGDUITSCHE TAAL EN LETTER

KUNDE: 

Klasse I. 
Uitspraakoefeningen. Oefeningen in het 

spreken, schrijven, lezen en verte.len. Beginse
len der spraakkunst. 

Kle.sse II. 
Oefeningen in hot spreken, schrijven, !ezen 

en vertalen. Voortzetting vart de behandeling 
der spraakkunst. 

Klasse III. 
Idem als in klasse III . voor Fre.nsch. 

Klasso IV. 
-!9-em als in klasse IV voor Fransch. 

Klasse V. 
Idem als in klasse V voor Frausch. 
p. VooR HANDELSWETENSCIIAl'PEN: 

Klasse IV. 
Beginselen der vermogensverantwoording. 
Ke.s- en magazijnbeheer; de boekhouding 

der verbruikshuishoudingen (begrooting en 
rekening); de boekhouding der bedrijven (enkel 
boekhouden) ; kredietverrekening (inclusief re
kening-courant ), inventaris en balans, winst
becijfering. 

Klasse V (facultatief). 
I. Beginselen der vermogensverantwoording. 
De boekhouding der bedrijven (dubbel 

boekhouden): 
a. de.gelijksche methode : de samenstelling 

van het vermogen, de kapitaalrekening en de 
bepaling van de vermeerdering of vermjndering 
van het kapitaal naar de oorzaken, regels voor 
de boekingen, het boeken van eenvoudige 
transacties (journaal), de proefbalans, de balans 
en de winstrekening ; 

b. mae.ndelijksche methode (het gesplitste 
dagboek, het grootboek en de bijboeken); 

c. hoofdbegrippen betreffende de waarde
bepaling der activa en passiva bij het opmaken 
van de balans. 

De boekhouding der grootere bedrijfshuis
houdingen (gemeenten enz.), gewone en buiten
gewone inkomsten en uitgaven, wijzigingen der 
begrooting; de rekening. 

II. Beginselen der handelskennis. De handel 
in- en de e.ssurantie van goederen ; het beta!ings
verkeer (geldverkeer, cheque-, giro- en wissel
verkeer) ; wisselkoersen ; het bankkrediet ; 
de handel in effecten en de voornaamste met 

I die onderwerpen samenhangende berekeningen 
q1• VooR HANDTEEKENEN: 

Klasse I. 
Vaardigheidsoefeningen; vlakke figuren 

vle.kke voorwerpen en eenvoudige voorwerpen 
nae.r de natuur, met toepassing van kleuren; 
teekenen uit het hoofd. 

Klasse II. 
Eenvoudige voorwerpen naar de natuur; 

projectievische schetsen; blad-, bloem- en 
siervormen, met toepassing van kleuren, 
teekenen uit het boofd. 

Klasse III. 
Samengestelde voorwerpen naar de natuur ; 

projectieviscbe schetsen en doorsneden; motie
ven uit de bouwkunst en de kunstnijverheid; 
kleuroefeningen ; teekenen uit het hoofd. 

Klasse IV. 
Groepen van voorwerpen ; tijdschetsen ; pro

jectievische schetsen ; teekenen uit het boofd ; 
bezichtiging en bespreking van kunstvoort
brengselen. 

Klasse V. 
Voortzetting en uitbreiding. 
q•. V OOR RECHTLIJNIG TEEKENEN : 

Klasse IV. 
Li,jn- en kleuroefeningen; vlakversieringen 

op meetkundigen grondslag. 
Klasse V (facultatief). 

Herhaling en uitbreiding van het in de 
vorige klasse behandelde. 

r. VooR DE LICHA.MELIJKE OEFENING : 

De licbamelijke oefening beeft zooveel 
mogelijk in de open lucht plaats. Ten minste 
een derde van den voor iedere klasse beschik
baren tijd wordt aan het veldspel gewijd, 
indien daartoe gelegenheid bestaat. 

De leerstof loopt voor de mannelijke en 
vrouwelijke leerlingen uiteen. In de als 
bijlage nevens dit besluit gevoegde uitvoeriger 
omschrijving der leerstof is dit nader a:1.ngege
ven. 

Klasse I. 
Oefeningen zonder gereedschappen ; orde

oefeningen - vormen van rijen en kolommen -; 
vrije oefeningen - in standen ,,op de plaats" 
en beperkt vrije oefeningen en in 't voortbe
wegen ,,van de plaats". - Oefeningen met 
handgereedscbappen en handtoestellen ; oefe
ningen met stokken, lichte halters en korte 
springtouwen (springriet). 

Oefeningen a.an werktuigen : bangen, steunen 
en springen. Spelen zonder spelbenoodigd
heden. Voorbereidende oefeningen en spelen 
met groote en kleine ballen, halters, hoepels, 
enz. 
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Klasse II. 
Herhaling en uitbreiding van het in Klasse I 

behandelde. St~afoefeningen . 
Klasse III. 

Herhaling en uitbreiding van het in de 
vorige klassen behandelde. 0efeningen in 
het werpen, waar mogelijk, met de speer. 
Oefeningen in het kogelstooten, halterheffen en 
halterdrukken . Spelen uitsluitend met spel
benoodigdheden. 

Klassc IV. 
Herhaling en uitbreiding van bet in de 

vorige klassen behandelde. Knotsoefeningen. 
De oefeningen met korte springtouwen 

(springriet) vervallen . 
!Gasse V. 

Herhaling en uitbreiding van bet in de 
-vorige klassen behandelde. 

De speloefeningen met halters, hoepels enz. 
vervallen. 

Overgangsbepalingen. 
5. In den cursus 1920-1921 : 
ontvangen de leerlingen der vijfde k.lasse : 

l" les in staatsinrichting en 1 les in staathuis
boudkunde; 

ontvangen de leerlingen der vierde klasse : 
2 lessen in staatsinrichting en 1 les in hand
teekenen ; 

ontvangen de leerlingen der tweede k.lasse : 
3 lessen in Fransch en 3 lessen in geschiedenis ; 

ontvangen de leerlingen der eerste k.lasse 
4 lessen in Fransch en 7 lessen in wiskunde ; 

zulks in afwijking van de lessen-tabel, ver 
meld onder artikel 2. 

Aan de directeuren wordt overgelaten tot 
het einde van den cursus 1923/1924, onder 
goedkeuring van 0nzen voornoemden Minister, 
overgangsbepalingen te treffen ten behoeve 
van die leerlingen, welke reeds voordat zij tot 
de hoogere burgerschool werden toegelaten, 
onderwijs in de Fransche taal hadden genoten. 

0nze Minister van 0nderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 16den Juni 1920. 
WILHEL..1\HNA. 

De Miniater van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 21 Juni 1920.) 
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Kolommen en trap- Oef. der L. S. nu met sprona. I Afwisselingen : gewoon en versneld gaan met loop-passcn 
rijrnopstellingen vor• Oef. der L. S. nu met Unmaal 1/, rlra,11 1op bcYcl en teeken. 
men ook uit voort- bij den hcenweg. Onderbroken wijzen uan voortbewegen, rhythmisch "'Is c vc11-

bewegende rij(en). Oef. in 't komen tot borstlingschen wiehtsoef. idem op bevel en teeken (dus vrije onderbreking). 

Idem, voor vrouwe 
ljjke leerlingen. 

3• Klasse. 
15-16 jaar. 

ligsteun met verplaatsing van slechts Snelloop: 55 M. Du·urloop: 41/. minuut. 
Mn been zonder sprong. 

. Idem, voor Vr. leerl., alsmede: passen met wissel-opsprong, 
Idem, voor vrouwelijke Iced. , doch bij passen welke in 1 tel worden uitgevoerd; aaneengescha

de oef. in het komen tot ligsteun nit te kelde passen (aaneensch. van niet gevarieerde of gevarieerde 
voeren met steun de, handen op de even• op slechts een dee! van den heelen pas) . Gemengde vrije
wichtslatten. oef. in 't voortbewegen (bet niet voortbew. gedeelte met ¼ 

draai of spr.ong ). 
Snelloop: 30 Meter. 
Duurloop: 3 minuten. 

Het vormenen onmid- Oefeningen van de IIe klasse nu de Als He klasse, de onderbreking met draaien om de lengte-as. 
dellijk openen van¼ draai met sprang. Snelloop: 70 Met~r. 

kolommen. Oefeningen met 2 x ¼ draai of met Duurloop: 51/. minuut. 
HeJ. vormen van ·rijen eenmaal ½ draai bij den heenweg. Afwisseling van den duurmarsch met den duurloop om 
(en terugkeeren tot Oefeningen- met een Un-ledigc . ~66r- de 4 minuten. 
Mn rij) tijdens beweging. 
't voortbewegen o. a. Oefeningen in de 4 hoof<irichtingen Idem, voor vrouwelijke leerlingen, alsmede pasaen met 
door om- of tegen- (v66r-, aohter- en zijw. I. en r.). wissel-opsprong (bij eendeelige passen op elken eersten v. 2 

gang. Oefening in heJ. komen tot ligsteunen passen, bij driedeelige niet gevarieerde passen, bij het eerste 
met verplaatsing van oen been ook met dee! van elke 2 passen dus om de 6 tellen) . 

Idem, voor vrouwe• sprong of draai. Aaneengeschakelde passen (een der pa.ssen gevarieerd); 
lijke leerlingen. passen meJ. beenrollen of -slingeren. · 

Idem, voor vrouwelijke leerlingen ; Gemengde vrije-oef. in 't voortbewegen ('t niet voort
doch de oefeningen in het komcn tot bewegend gedeelte met ½ draai of met 1/f draai en sprong 
ligsteunen uit te voeren met steun der of hup). Snelloop 30 Metor. Duurloop 3 / 2 minuut. 

---~---- handen op de evenwichtslatten. 
4• KlaFse. 

16- 17 j aar. 
Het vormen van ko• Oef. met ½ draai en sprong. Als IIe ktasse de onderbreking met sprong. 
lom- of traprijenop- Oefening in 't stooten, slaan en weren. Ala IIe klasse met den loop pas. 
stellingcn door . af· Oefening waarbij Mn been diep gebo- Als Ille klasse met den versnelden pas. 
deelen (zonder num- gen wordt of blijft. Standen op een been Snelloop: 85 M. 

meren). met schuine zweefhouding. Duurloop: 6 min. 
1l,jjen-vorm·ing tij- Oef. m et een v66r-beweging bij 't Afwisseling van don duw·marsch met d~n duur-loop om 
dens 't voortbewegen eerste en 't tweede dee! van den heenweg. de 41/. minuut 
door naast- (voor- Oef. (niet beginnende met draai of 
of achter-) plaatsen. sprang) in 8 richtingeu. Idem, voor vrouw. leer!., alsmede passen met wissel-

Oef. in het komen tot ligsteunen zon- opsprong als 3e klasso op gevarieerde passcn toegepast; 
Idem, voor vrouwe- der sprang, op beide gebogen armen, met idem, op tweedeelige niet gevarieerde passen. 

lijke leerlingen. sprong op g011trekte armen en met ver- Aaneengeschakelde pa.ssen (beide passen op gelijke wijze 
plaatsing van beide beenen. gevarieerd of een der pa.ssen op meer deelcn te varieercn 

zoncier variatie van den anderen pas). 
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58 K.lusse:---
17-18 jnar. 

ldom voor Vr. loerl., docb geen ocfo-1 Passon met beonrollen of -slingeron en huppcn op 't stand
ningen in hot stooten, noch die, mot een

1
boen. Gem. vrijo-oef. ('t niot voortbew. ged. met½ draai 

of boido beenen dicp gobogen. on hup of sprong). 
Snelloop: 30 Meter. 
Duurlaop: 3½ minnut. 

' t A/deelen onmiddel- Oof. wniu·bij cen been diop gebogen 
lij~gevolgddoor'tvor- worclt met spronu of (en) met draai. 
men van kolom- of Standen op Mn been met horizon/ale 
lraprijenopstellingen. zwee/houding. 

Ala IVe klo.sse de ondorbroking met draai en sprong. 
Ala IVe klo.sse ook met 1/ 2 draai on voorw. draaion. 
8ne11oop: 100 M. 
Duurloop: 7 min. 

l!ijen-vorining tij - Oof. met ecn twee- leclige v66rbeweging. 
dens ' t voortbewegen, Oof. zon<lor drMi (boginnende me-t 

Afwissel. van duurmarsoh en duurloop om do 5 minuton 

ook door 1.wenken. sprong) in de S richti11gen. Idem, voor vrouwel. leer!., alsmede pMsen met wissel-
Oef. in 't komen tot ligstennen met opsprong (toegepMt op govarieerdo pMSen; de wissel-op-

spronu en draai. sprong ook op een antler dan het eerste dee! van den po.a); 
Idem, voor v,ouwo- aaneengeschakelde passon, deze ook met wissel-opsprong; 

lijke leerlingen. Idem, voor vrouwelijke leer!. , alsmede passen met beenrollen en -slingeren gecombineerd met 
oef. met been- en terugdraaien in on- romp heen- en onmiddollijk terugdraaien. 
middeliijke opeenvolging, doch geen oof. Gemengde vrije-oef. als !Ve kl. 
met een of boide boenon •diep gebogen Snelloop en dnurloop als !Ve kl. 
en geen qef. met horizontale ,wee/hou-
dingen. 

MET HANDGEREEDSCHAPPEN EN HANDT OE STELLE N. 

Stokkcn. I 
I• Klasse. 

13-l.4 jHar. 

De stok-oefenin
gen _als L.S. combi
ne.ties met vrije• 
oefeningen in stan • I 
den ( vierdeclige stok I 
- met vterdeelige 
vrije-oofoningen). 

Ala handloe-;tel : 't 
ovcrheffen v. een 
been zondor draai 
noch liehaamsver
plaatsing. 

Idem, voor vr. 
leer!. ook combina
ties met vrijc oef. in 
't voortbewegen. 
,.,, .1- I . 

Staven. Knotsen en 
liohte Halters. 

Oefcningen metl 
liehte, ijzeren hal
ters ook te corn bi- • 
necren met Vr ij c•I 
oefeningon. 

Idem, voor vrou
welijke leerlingen, 
dooh met houten 
halters. 

Kogels 
(Steenon). 

Discus. 

I 

Gewichten of 
Halters. 

Kort; 
Springtouwon. 

(Springriet. ) __ 

Voor vrouw. leer 
lingen als L. 6. 
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Stok oefeningen De stok-oefenin• Oefeningen rnot 
der L. S. in grootere gen van de vorigo lichte, ijzercn hal
bewegingsbancn. klassc met cen-lichto ters als voorborei

Comb. met vier ij,ercn staaf (11/2 a dingcn voor sommi-
deel. vrije -oef. in 2 K.G.). ge oef. met knotsen; 
standen. -- ook te combineeren 

Als handtoestel: 't Niet voor vrouwe- metvrije-oefeningen. 
overheffen van Mn lijke leerlingen. --
been zonder draai Voor vrouwelijke 
doch !llet lichaams- leerlingen oefenin-
verplaataing. gen met houten 

-- halters ook te corn • 
Idem voor vrouwe• binee~en met vrije• 

lijke leerlingen, ook oef. in standen en 
combinaties met en in 't voortbewe-
vrije-oef. in 't voort- gen. 
bewegen. 
Niet ala h11ndtoeatel. 

3• ]( lnsse. 
15-16 j,wr. 

Voor vrouw. leer • 
lingen als late kl., 
alsmcde ocfeningen 
met dubbelslag en 
kunatmati11e paaaen 
over h_et draaiende 
touw. 

Stok-oefeningcn De stok-oofenin- Oefeningen met Oefeningen in hot Halter -- heffen: Voor vrouw. leer!. 
der L. S. met een gen van de IIe klaa- Lichte ijzeren ha!- kogelatooten: zwaar- zwaarte 20 K .G. kunatmatigo paaaen 
vlugge v66rbeweging. ae met een ataaf (2 ters als Ile klasse. te 4 K .G. Halter-drukken over bet draaiende 

Oefeningen in bet K.G.). -- -- (ataande) 20 K.G. touw (ook afwiBSe• 
stooten. Oofeningen in bet Voor vrouwelijke Niet voor vrou- -- len met zijslag). 

Oefeningen met werpen. (Waar mo- leerlingen oefenin - wclijke leerlingcn. N1et voor vrou-
polsdraaien van Mn gelijk met de speer gen met houten welijke leerlingcn . 
hand (binncnw. ). - gewicht 0.tl K.G.) halters ook te corn-

Ala handtoestel : -- bineeren met ge-
het 01·erheffen van 1 Niet voor vrouwe- mengde vrije-oefe-
bccn als IIe klaaao, lijke leerlingen. ningen in het voort-
nu ook met draai. bewegen. 

Idem, voor vrouwe
lijke leerlingen, ook 
corn binatiea met 
vrije-oef. in 't voort
bewegen en paasen • 
de vormen van stoo
ten. 
Niet als handtoestel. 
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4• Klusse. 
16-17 j1llll' 

Verbindingen· en \ De stok-oefenin- Knots-oefeningen ' Oefeningcu in het Halto,-heffen: 
combinatios van de gen van de He klas- in het zwaaien 'ft 1

kogelstootcn: z11 o.nr, zwaarto 20 l<.G. 
vormen polsdraaien

1
se nu met een ijzcren on 1/ 1 kring, ook1 to 6 K.O. Halter-drukken I 

on •tooten. stao.f (2 K.G.). corn bin. met op- en Discuswerpen. (stannde) 25 K.G. 
Oefoningen in bet Oefeningen in bet omwippen, heits- ' -- --

•laan en weren. werpcn, als Ille kl. zwaaien (1/ 2 en '/ 1 1 Niet voor vrou- Niet voor vruu · 
Ala handtoe•te!: --- kring) en met vrije- wel .j' lcerlingca. welij kc lecrl ingcn. 

bet Ot'erstappen zon- Idem, voor vrou- oefeningen. 
der draai. welijke leerlingen --

-- (sto.af 11/ 2 K.G.). Idem, voor vrou- I 1 
Idem, voor vrouwel . Geen staafwerpen. W6iijke leerli.ngon, 

leerlingoa, sleohta alsmcde oefeningcn 
1 pasacnde vormen met honten halters l j 

van staan en weren : gecom bin. met vr ij e-
ook corn binatie~ met oef. in st,mden of 
vrije oef. in 't voort- voortbewegen. 
bewegen. 
Niet e.la handtoestel. 

5• Kia8so. 
17-18 jaar. 

Oefeningen met De stok-oefenin .K nots-oe/eningen: Oefeningen in het Ho.lter -heffen : 
pol,,draa•e,i beide gen van de IVe en po'slcrei!sen, ook kogel-(steen-) stoo, zwnarto 30 K.O. 
handen na elkaar, Ve kl. met een ijze• combincercn, vcr• ten: zwaarte 7 tot Haltcr-<lrukken: 
ook te combineeren ren stanf van 2 K.G. binden of o.fwis•e· 71/, ICO. zwe.,.rte 30 K.G. 
met •laan, stooten en Oefeningen in het len met op- en om- Dilleuawerpen. --
weren. werpen ale Ille kl. wippen: kring- en -- Niet voor vrou -

Als handtoest.,over- -- ook kreitszwaaien Niet voor vrou- wolijko leerlingen. 
stappcn ook met Idem , voor vrou met polskreitscn. welijke lcerliniren. 
draai enm.lichnams- welijke leerlingen; AJwisselingun, ver-
verplaatsing. geon oefeningen in bindingen en corn-

-- bet staafwerpen. binatiesvangenoem-
Idem, voor vrouwe- de bewegingavor-

lijke leerlingon ook men en met vrije-
com binatics m. vrijo- oefeningen. 
oef. in 't voortbewe- --
gen. fdem, voor vrou-

Niet a ls handtoe- wclijke loerlingen, 
stel. a lsmede oefeningen 

met houten halters 
gecom b. met vrije-

.... 
CP 

C.; 

q 
z 
~ 



. · ---r--- .. -· IQEFENINGEN IN = -- --- . 
OEFENINGEN IN HET HANGEN. HET STEUNEN. _ __ OEFENINGEN IN HET SPRINGEN. 

I• Klasse. 13-14 jaal'. 
Horhaling van leerstof der L. S. Oofenin gen in Het eenledig springen. Eendeelige sprongen: ver-springen 
't Komen tot vluchtige lig-/1angen standen, in voort- zonder aanloop, afstooten met beido voeten, met aanloop 

met aangevoegde ocfeningen. bewegen en tweele- afstooten met cen voet; 3 Meter (vronwelijke leer!. 2.10 M.); 
't Komen tot lig-/1angen aan een arm dig stennen op(ovcr) hoogspringen zonder aanloop 6 d.M. met aanloop (hnrk

(na den afstoot wordt een hand losgela- evenwichtstoestel• sprong) 1.00 Meter; (vrouwelijke leerlingen respectievelijk 
ten). len (geen latten). 4 d.M. en 8 d.M. ). 

Uitbreiden van oefeningen in 't Un- Oefeningen in 't Tweedeelige sprongen: loop- en hurk,prong. 
ledig-hangen (oef. v. langeren dnnr, ook lweeledig slwnen: Hel lwee-ledig springen: 
gcstr. omgekeerden hang). met opsprong tot Springen van-, op- on over de horizontal\] of schuin go-

Het draaien om de breedte-as: met be- zit- of dijen- ligsten- plaatste bank. 
hulp der beenen, n.l. afstoot. nen, ook vluehtig en Bokspring, n Mndeelige spreidsprongen, borst-hoogte; (nict 

Hot tweeledig hangen: nit die hangen oef. in die steunen voor vronwclijkc leerlingen ). 
komen tot tweeledig stennen (knie-op- (brug, paard). Paardspringen (met bengels): tot standen of tot zitton op 
zwaai binnen denhandengreep aehterop). Oefeningcn in het 't paard. (Idem, voor vrouwelijke Jeerlingen). 
Zwaaien: in strekhang (Ringen) ook in een led1g steunen: Brug-springen: rug-(,.keer")sprong over een !egger (met 
gebogen hang ondergreep. Klimmen: sleehts 2 tellen afstoot nit dwarsstand) zonder draai om de lengte-as . 
aan 2 palen met gebrnik derlJbeenen. + beenhoudingen (Idem, voor vrouwelijke leerlingen). 
St(igen: aan de vertieaal gestelde ladders (brug); uit parallel- Sprongen over 't gewone en 't lange springtouw alleen voor 
met en aan de sehnine ladders met en steun borst-lings vronwelijke leerlingen ; oefenstok als L. S. oak in versneld 
zonder gebruik der beenen hand voor oef. met Mn been tern po. 
hand stijgen. (rek). 

Idem, voor vronwelijke leerlingen , Idem, voor vrou
doeh geen oef. in't draaien om de breedte- welijke leerlingen; 
as of in 't komen tot omgekeerde of om- behalve den even• 
gebuitelde hangen. wiohts-boom oak 

Klimmen: aan 2 palen met gebr nik te gebruiken even• 
der voeten. wichts-latten. 

Zweven: aan den rondloop als L. S. Zit-steuncn 111et 

2• .Kla,se. 14-15 jAal' . 

zijw. gespreide bee 
non alleen nan 't 
paard. 

Oefeningen in 't eenledig-hangen: oak Oef. op en over Elet een-ledige springer,. Eendeelige sprongen: ,irspringen 
optrekken tot buig-ba.ng in ondergreep evenw.-toestcll en . als vorige klasse; afstoot (na aanloop) met Mn voot 3.25 
on zwaaien in dien hang .tan den rckstok. Bet komen tot (v,·ouwelijke leerlingen 2.20 Meter); hoog-springen zonder 
( 't Zwanien niet voor vr. leer!.). tweeledig ste,,nen : uanloop ·7 d.M. met aanloop J.10 Meter (vrouwelijke leer• 

Het draaien om de breedte-as: met be- met opsprong uit lingen respeetievelijk 5 d.M. en 8.5 d.M.). 
lrnlp der beenen n.l. m. et beenslingerer, standen; uiL Mn-1 Meer-deelige sprongen: twee- en driedeelige verte-sprongen 
in buighang. (Niet voor v,·ouw. leer!.). ledigen streksteun. ook loopend en hinkend; tweedeelige hoogtesprongen oak 

Oefeningen 1tit vluchtigen ge.strekten Od. in en uit die J zondcr spring1ilank. 

>-' 
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omgekeerden hang. (Niet voor vrouw. 
1 
twec-ledige steunen: Het twee-ledig springen: 

leer!.). 1duikclcn tot twee- Springen van-, op- en over de horizontaal of schuin go• 
Het twee-ledig hangen: moeilijker vor- 1ledige hangen. plaatste bank. 

men am van deze hangen te kom en tot Het !omen tot Un- Bokspringen: eendeelige hoogte-(spreid-)sprongen (schou• 
tweeledig steunen en omgekeerd (knie- ledig a,eunen : met derhoogte ); 
opzwaai aan den rekstok voorop binnen opsprong o( uittwee- tweedeelige verte-(spreid-)sprongen (bijna borst-
den handengreep). (NiM voor vrouw. ledige steunen;becn• hoogte); 
lecd.). oef. in dien steun een- of tweedeelige ztj-(,,flnnk")sprongen (bijna 

Borst-lings omtrekken: uit stand op oak overgnan tot borsthoogte); 
Mn been met beenslingeren en afstoot. tweeledig steunen (Zij-sprongen wel, spreid-sprongen niet voor 
(Niet voor vrouw. lee.rl. l n.J. zit- en dij(en)- vrouwelijke leerlingen). 

Zwaaien: In strekhang aan de ringen ligsteunen. Paardspringen (met beugels) : met over - en doorspreiden 
en draaien am de lengte as na afstoot Zwa,ien : in den en met overstappen. 
(loop); van strek-hang bij den v66rzwaai gestrektcn steun Brug-springen: Rug-sprongen met opsprong en 1 : 4 dr. 
optrekken tot buighaug (ringen); in (aan de brng) aan· achterwaarts; oak uit s t rekst eunzwaai; doeh zonder drnai. 
buighang ondorgreep (rekstok). ( fdem , leercn uit stand en Zij -sprongen uit zittcn of lig-steunen. 
voor vrouw leer!.) met opsprong en Borst-(,,wend")sprongen uit zitten of lig-steunen, (niet uit 

Klimmen: als I e klasse ook gelijkhan• oak uit zit-steunen. zwaai). 
dig dalen; zonder gebruikmaking der (Hoogstens 1 x 
beenen klimmen en dalcn. (Idem, voor zwaaien). Idem, voor vrouwel. leerl., a lsmede sprongen over ' t gewone 
vrouw, leerl.). en 't lange springtouw. 

Stijgen: als l e klasse (Idem , voor Idem, voor vrou
vrouw. leer!.) oak gelijkhandig dalen. welijke leerlingen, 

Zwe~en: aan den rand.loop in verschil- oak evenwichtslat • 
lende hangen, oak bnighang en m e,t ten te gebruiken. 
draaien am de lengte-as. (Voor vrouwc,\ Geen oefeningen 
leerlingen). in 't komen tot om

gekeerde hangen. 

3• Klusse. 15- 16 juar . 
Oe 1eningen in het Unledig hangen: ge- Oefeningen op en Het Un-ledig Rpringen. Eendeelige sprongen: vtraprfage11 

lijkhandig voortbewegen in strek- ook in over evenwichtstoe- met aanloop 3.50 Meter (vrouwelijke leerlingen 2.30 M.); 
buig-hang. (In buighang niet voor stellen; (voor vrou- hoog-springen zonder aanloop 8 d.M. met annloop 1.20 M. 
vrouwel. leerlingen). welijke leerlingen (vrouwel. leerlingen respectievelijk 6 d.llf. en 9 d.M.). 

Het d,raaien om de breedte-as: uit buig- oak evenw. -la tten). Meerdeelige sprongen: twee- en ddedeelige verte-sprongen 
hang met behulp der beenen (1 x bee- Het tweeledig steu- (m et zelf-hepaling van afstootplaats) oak hink sprongen ; 
nen-slingeren); zonder behulp dcr bee nen: Rckstok, st.rek• twee-deelige hoogte-sprongen als hink- en hurksprong· of 
nen slechts met optrekken der knieen steun ruggelings; stap- en hurksprong. 
ombuitelen. (Niet voor vrouwel. leer- uitstreksteun borst- Het tweeledig springen: 
lingen). lings rugwaarts dui- Springen van-, op- en over de horizontaal of schuin ge 

Het twee-ledig hangen: 't komen tot kelen tot tweekdige plaatste bank. 
twce-ledig steunen uit de hangen (knie- 4angen of borsllings Bokspringen: spreid-sprongen (kinhoogte ; zij-sprongen ook 
opzwaai buiten en knie-omzwaai binnen omd,raaien (,, buik- m et draai (borsthoogte); lengte spreid-sprongen (horsthoogte), 
den handengreep). (Niet voor vrouw. draai"). (Niet voor (voor vrouwel. leer!. geen spreid-sprongen en 't toestel lager). 
lcerlingen). vrouw. leerlingen). Lijn-bokspringen. (Niot voor vrouwelijke leerlingen) . 

· ti:ekk:n..:...Juet __2ps~ u : arm- en Paard-s rin en met beu els : zi" -s ran en na opsprong 
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zwaarrzon er atstocil")- m streKnang en wenJKO Ieernngen). I btnnen den handengreop ; aanleeren onder-spro11r1- (Idem, 
optrekken tot buighang (bij den aehterw. Paard : Uit borst -1 voor vrouwelijke leerlingen, de ondersprong laag). _ 
zwaai; afwisselcnd in strek- en buighang lings steunen tot zit- Bru, : rug-.,prongen met ops prong en 1/ 2 draai aeht<-rw . 
in bovengreep) (Idem, voor vrouw. steunen. ( Idem, voor \uit zitten v66r de handen en uit streksteun-zwaai met cen 
leer!., 't komen tot huighang in den vrouw. leerlingen). kwartdraai a,hterwaarte; 
,waai met afstoot); aan den Rekstok : Het Unledig steu· •ij-sprongen uit zitten en uit lig-steunen ; 
in strek-hang na aan•prong en armen-oef. nen: Brug arm-oete- bors'-sprongen uit zitten en uit strek.•tcun aai. 
b v. gelijkhandig voortbewegen bij 't ningen in den strek- (Idem voor vrouwelijke leerlinuon) 
einde van e\ken achterw. zwaai. (Idem, steun en overgaan 
voor vrouw. leerlingen); in onder armen- tot twee-ledig steu-
bng. (Niet voor vrouw. leerlingen). nen. 

Klimmen: aan 2 palen in buighang Zwaaien : Brug in 
zonder gebruikmaking der beenen; aan st,ek-steun en been
] paal steeds met gebruik der beenen. oefeningen tijdens 
(Idem, voor vrouw. leerlingen, doeh met den zwaai ook ko 
gebruikmaking der voeten). men tot twee ledig 

$tijgen: aan de verticale ladder met ge- steunen. 
bt·uikmakingdervoeten, hand voor hand; Zweven: aan den 
aan de sehuine ladder zonder gebruik- rondloop steunende 
making dor boenen gelijkhandig stijgen op 2 laddertjes. 
en dalen, ook in buighang hand voor (Voor vrouwelijke 
hand met Mn hand in ondergreep. leerlingen), 
(Idem, voor vrouwelijke leerlingen, doch 
niet in buiggang stijgen). 

Zweven: aan den rondloop, ook draaien 
om de lengte-as tijdens 't zweven zonder 
afstoot, of met afstoot on voorw. drao.ien. 
:Voor vronw. leerlingen). 

In oksol-1,ang (ann Mn arm) 
't .dchterw. zweven 

4e Klasse lo-17 jaar. 
Oefeningen in het een-ledig hiingen: !-l et tweeledig ateu- B et •enkdig spri119et1. Jtend,elige apro119e,,·.- •i:raprii1J<11 

gestrekte beenen hor. voorw. heOen in nm: R ekstok borst- met &anloop 3.76 Meter (vrouwel.. leerl. 2.40 M.); lwog. 
buig-he.ng. (Niet voor vrouwel. leer- lings omzwaai"" 8pritlgm zonder aanloop 8.6 d.M. (vro_uwel. leer I. 6.6 !d.M. 
lingen). (,.buikzwaai"). met aanloop en met afstoot met Mn voet l.16 M (vrouwel. 

Bet draaien om de breedte-as: uit strek- Brug: voeten-lig- leer!, ook als meertleelige sprongen 9 5 d.M.) met aanloop 
hang met bohulp der beenen (beenslin- ateunen, arm' en en met beide voeten Rfstooten oak 11,reid-sprong; met aan
geren); uit buighang met gestrekte bee- , beenoefeningen in ,loop rug-sprongen (deze niet voor de vrouwelijke leerlingen). 
non zonder boenen-alingeren, doch niet di<! steunen. Meerdeelige sprongen: twee- en driedeel. verte-sprongen 
langzaam. (Nict voor vrouwel. leerlin -1 _Paard: steun b_orst- ook hurksprongen; drie- en vierdeel!ge hoogte-sprongen _als 
gen). 

1
hngs of ruggelmgs; loop-, stap-, loop- en hurksprong (idem, voor vrouwelijke 

Bor,tlings omtrekken: uit buighang
1
over- en doorsprei- leerlingen). 

(Rek). (Niet voor vrouw. leerlingen). den, overstappen Bet tweeledig springen. Bokspringen: spreid-sprongen zijw . 
.,Kippen": voorbereidende oef. aan1on sehroevend over- ook hurk-sprongcn; spreid-sprongen voorw. met veerplank. 

den la1tggeplaateten rekstok e.lsmede uit bcffen van een been. Lijn-bokspringen . (niet voor vrouwel. leerlingen). Paard
uovennrmcn-bnng nnn de brug. Hel fin-ledig sleu- springen met beugels : met opsprong zij- en borst-•prongr,n 
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Zwaaien Ringen: met om buitclen tot nen: JJru7 gelij k- over een beugel; h'Mrk-sprongen.- rugsprongen over hals on 
gebogen omgekeerden hang uit buig- he.ndig voort bewe- ,u u••· Zonder beugels : tot zitten o p he.ls ; tot voeten-lig
he.ngzwe.e.i (bij den voorzwe.e.i); in strek- gen in den geatrek- steun borstlings en sproid-sprong over 't paard. (Voor vrou
he.ng-zwaai 1/, dre.e.i om de lengte-aa bij ten steun; Ringen welijke leerlingen geen spreidsprongen). 
den e.chterw. zwae.i. door borstlings om- Rek-springen (le.e.g) zij- en borstsprongen na opsproog. -

(Vrouwel. leerlingen geen oef. met om- trekken tot strek- (Niet voor vrouwel. leerlingen). 
buitelen, dooh wel met heon- en terug- steun en armoefe- Rek-lijnspringen: met opsprong rug- en zij-sprongon. (Niet 
dre.aien om de lengte-aa onmiddellijk ning in die steunen. voor vrouwel. leerlingen). 
na elkaar). Zwaaitn: Brug in Rek (hoog) neerspr. uit strekhangzwaai voorw. en¼ draai. 

Klimmen: ae.n een touw met gebruik- streksteun en oef. (Idem, voor vrouw. leer!.) 
making der beenen. (Niet voor vrouw. met een hand (arm) Brug: rug-sprongen uit aanloop en opeprong; uit zitten 
leerlingen). tijdens het zwaaien, voor de handen ook over beide leggorsmet ¼ dr. e.chterw. 

Stijgen: o.lB Ille klaase, ook hand voor ook d•o.aien om de uit strekateun-zw11,ai met ½ draai aohtorw. 
hand in pare.llelhang aan l stijl, lengte-as. zij-sprongen: insprongen zonder en met ¼ draai. ~Ook 

Zweven: e.an den rondloop met heen en Stijgen en d'llen : voor vrouwel. leediugen) . 
onmiddellijk terugdraaien. (Voor vrou- aau de schuino lad- borst-sprongen: uit zitten aehter de handen zouder drno.i 
welijke leerlingen). ders ook in ligsteun nit strek-steun zwaai met 1/ 1 draai achterw. (Idem, voor 

(en) aan dev66rzijde. vrouwcl leorlingc11 J; nit \ n:tcn .. li gstcnn borstlin g~ (Idem 

5• Kla~se. 17- 18 jaar. 

Zweven: aan den voor vrouwclij kc leerlingcn ). 
roudloop ook in hang borst-insprongen: tot standen in de brug. (Ni~t voor vrou
en steun. welijke leer!.) Uit-sprongen: uitstsnden, uit st:ek-steun

Loopen en zweven: zwe.e.i, uit zitten. (Idem, voor ·vrouwel. leerlingen). 
steunend op l arm. l'olsstok-~r- en polsstok-hooqs,,,,.ingen (de polsstok is een 
\Voor , ronw kerl ) handtoestel), (Niot voor vrouwel lcerlin gon/. 

Oefeningen in het Unledig liangen: Het tweeledig steu- Hel Unledig springen. Elndeelige sprongen: ,ir-springen 
overgaan tot ondere.rmeu-hang of tot nen : BrWJ voeten- met ae.nloop 4 Meter; met · bela,iting van een arm (voor 
steun uit strekhang: uit onderarmen. ligsteun en arm - vro_uwel. leer!. zonder belastiog en slechts ? ,50 M.); ver
hang totsteun kom en. (Niet voor vrouw- + been-oefeningen. sprmgen ~et e.anloop ook e.fstooten met be1de voeteu; 
leerlingen). (Idem voor vrouwe- hoog-sprmgen: zonder aanloop 9 d.M. (vrouw. leerl. 7 d.M.), 

Bel draaien om de breedte-as: uit strek- lijke leerlingen). met ae.nloop en e.fstoot met een voet 1.30 M. (vrouwel. Jerri. 
hang met gestrekte beenen ombuitelen. Stan,l-steunen (op 1.00 M.). Met e.anloop en afstoot met beide voetou van con 
(Niet voor vrouwelijke leerlingen.) de sehouclers-boven- gewone en ook van een veerple.nk (strek-, hurk- en spreid

Borstlings omtrekken uit strekhang. e.rmen- of borst). sprongen). (Idem, voor vrouwelijke leerl ingen); 
(Niet voor vrouw. leNlingen.) (Niet voor vrouwe- rug-sprongen (doze ook twee-deelig). (Niet voor vrouwelijke 

,,Kippen": aan 't !age rek tot steun, lijkr lee rlingen). leerhngen). 
e.an de brug uit bovenarmen-he.ng tot Het ei.n-led-ig steu, Meerdeelige sprongen: over lijntjes, latten of horden enz. 
zitsteun. nen: Rek.,tok buig- (Idem, voor vrouwel. leer!.), meer-deelige sprongen ook met 

Zwaaien Rek: uit strekhe.ng tot zwae.i stem, ruggelings en belasting van een arm. (Niet voor vrouwel. leerlingen). 
en draaien om de iengte-as ook met hand ldraaicn om de Het tweeledig springen. Bok-springen: zijw. spreid-sprongen, 
vergrijpen of handen verph,atseu. (Idem, lengte-as of over- hurk- ~n rugspr~ngen. (Niet voor vrou,yel . Jeerlingen). Lijn-
voor vronw. leerlingen). ge.an tot omgebui- bokspringen: _ (N1et voor vrouwel. leerhngen). 

Ringen: met om buiteleu uit strekbang- telden hang. (Kiet Paard-spnng,n (met bcugcls): rug-sprongen over &\n 
zwaai tot geb. omgekeerden hang. (Niot

1
voor vrouwel(jke bcugel; ste.p-sprcid-sprong met draai; tweedeelige hurk -
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elkaar of l X 1
11 clraai). voor vrouwel. leer- Rek-sp~ingen (laag rek): zij-, borst- en rng-sprongen, ook 

Br11g: in bovenarmen-hang. (Niet voor I in gen). me clraa1. (Rug-sprongen niet voor vrouwclijkc leerlingen); 

Klimmen: aan 2 touwen zonder, aan en ocfeningen daarin voor vrouwelijke lecrlingen). 
vrouwel. lcerlingen) . Ringen buig-steun ,rek (hoog): uit strekhang-swaai voorw. met½ draai. (:dem 

I touw steeds met gebruikmaking der of dnaruit; strnk- Rek-lijnspringen: ook uit hang of uit steun tot hanl(, ook 
beenen, nan Mn touw met optrekken steun borst- o, rug- zij- of borst-sprongen. (Niet voor vrouwclijkc leerlingen). 
aan I arm (met gebruik der beenen). waarts duikelen. I . Bruy: rugsprongen vorrc sprongen ook met½ draai v66rw. 
(Niet voor vrouwelijke leorlingcn). Zwaaien: Br"g in u1t streksteun-zwaai, nit zitten met draai, uit streksteun 

Stijgen: als IVe klasse, aan de sporten strcksteun en oefe- 1zc;mder clraai; 
io ondergreep; ook in lighang a"n dr ningen met beide 1 zij-sprongen: zij -afsprongen; ZIJ•lllsprongen en zij-over
voorzijde. armen (handen) of sprongen. (Oversprongen niet voor vrouwelijke leerlingen); 

Zweven : aan den rondloop als IVe beenoefeningen ovcr l borst-sp-ongen: uit strcksteun-zwaai met 1/ 2 drnai achterw.: 
klassc; ocfeningen in moeilijkor hang en doorspreid en. ruit zittcn achter de handen ook over- beide leggers ; 
(bonding) bijv. ladclertje boven 't hoofd . (Idem voor vronwe- uit-aprongen: nit strek- ook buigsteun-zwaai (voor vrouwcl. 

lijke leerlingen); in leer!. niet in buigsteun-zwaai); 
buigsteun in onder-1 in-sprongen: rug-, zij- en borst-insprongen. (De rug-in
arm-ateun en oefe- 'sprongen niet voor vrouwel. leerl.) 
ningen uit dien Bok-paardspringen: (niet voor vrouwelijk~ leedingen ). 
steun. (Niet voor Polsstok v • en hoog. pringen: (Nict voor vrouwelijke loor• 
vrouwelijke leerlin- Jingen). 
gen). 

Oefeningen aan 
ladder• en rondloop 
als vorige klassc. 

Voor v.ouwelijke 
leerlingen geen uefe
ningen in buig-steun 
en geen oefeningen 
in bet borst- of rug
I w•arts <luikelen. 

ZONDER SPELBEN00- 1, MET SPELBENOODTGDHEDEN. 

DIGDHEDEN. Oefeningen en Spelen n~OcJeninge~ ·;;;;' Spelen met I 
~~~---~-~~--..!,-- __ groote ballen. kleine ballen. 

Oefcningon metlialters, 
Hoopels ~~:. 

I• Klasse. 13-14 jaar. 
,,Schaar, loop nit!" *) 
,,Vischnetten'' 
,,Grijpvogel" (partijspol) 
,,Dievenjaoht" 

Voetbal: werpen ( v <'r•) en 
vangen. 

,.Amerik. balspel" •). 
Korfbal: werpen, doclen, 

dekken . 
,,Korfbalspel" (2 voldcn). 
Bandbal: werpen en van

gen (alleen v. mann. leer
lingen). 

Gummi-bal: werpcn, slann 
en vangen. 

"Slagbal" - ,,Rounders"*) 
Lederen-bal: worpcn, slaan 

en vnngen. 
,. Voorbereidend I(astie". 
Tam l.,oe rijn -bal: slaan en 

(orugslaan (alleen v. Vr. 
leer!.). 

,,Vlaggenwedloop" •) 
Trekkamp'' 

:'.oorlogsspol " 

' ) De n dc,.e kolommen genoemde spclcn zijn zoo noodig door gclijk.soortigc of [l,ndcre tc vcrvangeo of a"n to vullen. 
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2• Klassc. 14-15 jaar . 
,, Verlos,, 
,,Barloop" 
(Grensverloop) 
,,Kruiskrijgertje" 

Sprongloop" 

Klussr. lfi-l{i jnar. 

- - Klasrn. 17-18 jaur. 

Voetba.l: schoppen, drijven 
en doelen (' t schoppen en 
doelen allcen v. mannelijke 
leerlingen). ,,Zessen-voetbai' ' 
(eenvoudvorm). 

I 
Korfbal: ,,Korfbalspel" (3 

velden). 
,,Hand bals pel" 
Slingerbal: (kleine) slin• 

goren (zondor drnaien om de 
lcngte-as) en vangen. 

_Hanabal: werpen en va~ 

Voetbal: koppeo, stoppoo, 
wegstom pen en het passeeren

,,Zessen-voetbal" (alleen 
voor mann. leerlingen). 

Vuistbal: slaan (alleen 
voor mann. leerlingen). 

Slingerbal: (kleine) slin• 
geren (met draaien om de 
lengte-as) en vangen. 

,,Slingorbal-spel" (alleen 
voor mann. leerlingen). 

Handbal: ,,Handbalspel'' 
(alleen voor mann. leerlin• 
gen). 

Voetbal: ,,'t Voetbalspel" 
(alleen v. mann . leorlingen). 

Slingerbal: (groote) 
,,'t Slingerbal-spel" (al

leen voor mann. leerlingeo). 
Vuistbal: ,,'t Vuistbalspel" 

( alleen voor m annel. leer!. ). 
Handbal: ,,Grensbalspel". 

Po reeds beoefende spelen 
met volledige en nauwkou• 
riger toepassing der regcls en 
meerderc volmakingvan mo• 
thode en spelvorm. 

Gummi-bal: ,,Trefbal". 
Lederen-bal: ,,Kastio" 

,,Kiepors". 
Veldbal: werpen, slam\ en 

va.ngen. 
7'amboerijn-bal: 

boerijnspel" (alleen 
leer!.). 

,,Tam. 
v. Yr. 

Veldbal: doclen en doel
verdedigen. 

,,Veldbal-spel". 
Grickel-bal en H onk-bal: 

wcrpen, slaan en vangen (a. 
lcen voor mann. leer! .) . 

Hockey-bal: slaan, drijvon, 
doelen, stoppen en het pas
seeren. 

,,Zessen-hockey-spel". 

_J_ 
Honkbal: ,,'t Honkbal- 1 

spel" (allecn voor mano. 
leorlingen). 

Hockey-bal: ,,'t Hookoy
spel". 

Gricket-bal: do cricket
. worp en 't doelverdedigon 

(alleen v. mann. leer!.). 

Gricket-bal.' ,,'t Cricket• 
s pel" en de overige reeds 
beoefende spelen met vollc
<lige en nauwkew·iger toe
passing der regels en meor• 
dere volmaking van metho
de en spelvorm, 

,,Estafettculoop" 
,,Kaperspcl" 
,,Duwkamp" 

,,Wodloop met hindo1 • 
nissen'' 

,,Stokworstelcn" (allcen 
voor mann. leerlingcn.) 

,,Vrije mand" (kuotson of 
paaltjo trckkcn). 

,,Haltcr-wodloop" 
,, Vlagvordod igen" 

Rehoort bij Koninklijk besluit van 16Junil 020(Stbl . no. 2(hl) 
Mij bekond, 

CJl 
t,:) 
t,:) 
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16 Juni, 1920. BESLUIT tot nadere wijziging ' 
van het Algemeen Reglement Dienst en 
van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 300, . 

WIJ WILHELIMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
"7aterstaat van 20 Mei 1920, La. S., afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 1875 
(Staatsblad n°. 67), het laatst gewijzigd bij de 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321), op 
artikel 1 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. ll8), en op artikel II der Overgangsbe
palingen van de wet van 13 Juli 1907 (Staats
blad n°. 193) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1920, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mimster van ll Juni 1920, La. F., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het Algemeen Reglement Dienst, vast

gesteld bij Komnklijk besluit van 26 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 315) en het Algemeen Reglement 
Dienst Locaalspoorwegen, vastgesteld bij Ko
mnklijk besluit van 3 Juni 1915 °(Staatsblad 
n°. 230), welke reglementen het laatst werden 
gewijzigd bij K oninklijk besluit van 29 Januari 
1920 (Staatsblad 11°. 45), te w zigen als volgt 

a. artikel 8i'i onder E. wordt gelezen al~ 
volgt: 

onder ,,week" de kalenderweek; 
b. in de art kelen 86 tot en met 90 en 92 

wordt in plaats va,n : 
,,veertien (14) achtereenvolgende etmaifm", 

gelezen: 
,,twee (2) achtereenvolgende weken" ; 
c. in artikel 92 wordt in plaats van : 
,,een en twintig "(21) achtereenvolgende et

malen", gelezen : 
,,drie (3) achtereenvolgende weken". 
II. Te bepalen, dat dit b 0 sluit in werking 

treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, waar
in het is geplaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschri ft aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden. 

Het Loo, den 16den Juni 1920. 

WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 30 Juni 1920.) 

Juni 1920. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop de wet van 1 Maart 1920 
(Staatsbladn° . 106)in werlringtreedt. S. 301. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Juni 1920, n°. 3649, afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Gezien artikel XXIX der wet van 1 Maart 
1920 (Staatsblad n°. 105); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van 1 Maart 1920 

(Staatsblad n°. 106), met uitzondering van de 
su bsidie berekening en het bepaalde in artikel 
XXIII dier wet, in werking zal treden op 
1 September 1920. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
warden geplaatst en waarvan afschrift zal war
den gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den l 7den Juni 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J: TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 13 Juli 1920.) 

17 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door J. M. P. 
Broeder en drie anderen, onderwijzers 
bij het openbaar lager onderwijs t e Mook, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg, van 5 September 1918, 
4e afd., La. 5188/6 H, tot go~dkeuring van 
de door den Raad der gemeente Mook en 
Middelaar op 28 Juni 1918 vastgestelde 
verordenihg tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 302. 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 3 April 1920, S. 165. 

17 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschiklring 
op het beroep, ingesteld door P. J. Kantel
berg, hoofd der openbare lagere chool te 
Westerhoven, tegen het besluit yan Gede 
puteerde Staten van Noordbrabant, van 
22 Januari 1919, G. n°. 176, llfo afd . , 
tot goedkeuring van de d0or den Raad 
der gemeente W P,sterhoven op 20 December 
1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar. S. 303. 

Dit besluit is van dezel fde strekkino al-• dn.t 
van 3 April 1920, S. 165. 
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17 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door de Afdeeling 
B ellingwoUe-W edde va.n den Bond va.n 

ederlandsche Onderwijzers tegon het 
besluit va.n Gedeputeerde Staten va.n 
Groningen, va.n 1 Augustus 1918, n°. 141, 
3 afdeeling, tot goedkeuring van de door 
den Raad der gemeente Bellingwo/,de op 
23 Mei 1918 va.stgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het ond1Jr
wijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs a.Jda.ar. S. 304. 

Dit besluit 1s van dezelfde strekkinu ci! dat 
van 15 Juni 1920, S. 295. 

17 Juni 1920. BESLUIT, waa.rbij met wijziging 
van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
va1 Zuidholland, dd. 23 Februa.ri 1920, 
B, no. 1018 (3de afd.) G. S. n°. 1, hot 
bedrag de1· Rijksvergoedingen, bedoeld 
in a.rt. 59 septies, en der Rijksbijdrage, 
bedoeld in art. 59 octies der wet tot rega
ling van het la.ger onderwijs, over het 
jaar 1919, voor de bijzondere lagere school 
te Rockanje, Strijpsche dijk A 7I, van de 
Vereeruging tot stichting eninsta.ndhouding 
,,an scholen met den Bijbel, te Rockanje, 
nader wordt bepaald op f 5420,995 • 

s. 305. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikke11-de op het beroep, ingesteld door 
Onzen Commissaris in de provincie Zuidholland 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
dier prO\'incie van 23 Fehr. 1920 B n°. 1018 
(3de afd.) G. S. n°. 1, genomen op de aanvrage 
va.n het bestuur der Vereeniging tot stichting 
en insta.ndhouding van scholen met den bijbel 
te Rockanje om voor de bijzondere lagere 
school aldaar Strijpsche dijk A 71 te bekomen 
de Rijksvergoedingen en de Rijksbijdrage 
bedoeld bij a.rt. 59 der wet tot regaling van het 
lager onderwijs over het ja.a.r 1919; 

Den Ra.ad van ta.te, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a.d vies van 
12 Mei 1920, no. 120 ; 

Op do voordracht van Onzen Minister va.n 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juni 1920 n°. 6091, Afdeeling Lager Onder
wijs Financieel ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Zuidholla-nd bij evengemeld besluit het bedra.g 
der Rijksvergoedingen, bedoeld in art . 59 
.tepties, en der Rijksbijdra.ge , bedoeld in art. 59 
,;ct fr8 der wet tot regeling van het lager onder-

wijs, over het ja.ar 1919 voor de genoemde 
school hebben bepaald op f 5470.995; 

dat Onze Commis aris in Zuidho!land tegen 
da.t besluit in beroep is gekomen, a.anvoerende 
dat in het bedrag van f 5470,995 is begrepen 
eene vergooding van f 250 wegens het geven 
van herhalingsonderwijs; dat blijkens opgave, 
door den schoolopziener in het district Dordrecht 
ingezonden, in het jaar 1919 gedurende 13½ 
week herhaling onderwijs werd gegeven door 
het hoofd der school en wel gcdurende 8 uur 
per week; dat in verband met het bepaalde 
in art. 27, l ste, 3de eri 4de lid onder a der wet 
de belooning voor dien onderwijzer wegens het 
geven van bedoeld herhalingsonderwijs 
f 198,72 of afgerond f 200 bedraagt; dat door 
Gedeputeerde ta.ten echter bo\-endien werd 
toegekend de belooning bedoeld in art. 27, 4de 
lid, ondcr b der wet; dat in de circulaire van 
Onzcn Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 2 Februari 1920 n°. 984, 
afdeeling L. 0. A. werd medegedeeld dat, indien 
het herhaling onderwijs wordt gegeven door 
slechts een onderwij zer, al of niot hoofd eener 
school, niet kan worden gezegd dat hij a.ls hoofd 
van het herha.lingsonderwij is a.angewezen, 
zooda.t hij slcchts aanspraak heeft op de beloo
ning bedoeld in art. 27, 4de lid, onder a ; dat 
het hem dan ook voorkomt, dat de Rijksvergoe
ding voor het geven \'an herhalingsonderwijs 
f 50 te lioog werd bepaald ; 

Overwegende dat, indien a.an ecnen cursus 
voor herhalingsonderwijs niet meer dan een 
onderwijzer is vol'bonden, niet kan worden 
gezegd, dat deze is aangewezen a.ls ,,hoofd van 
het herhaling onderw~js" in den zin van art. 27 
der Lager Onderwij swet ; 

dat mit dien in dit geval geen termen bestaan 
om de belooning wegens het geven van het 
herhalingsonderwijs, bedoeld in het 4de lid, 
onder a, van dat a.rtikel, te verhoogen met 
die, bedoeld in het 4de lid, onder b, van 
art. 27; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het be treden besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zuidho!la-nd, 
d.d. 23 F ebruari 1920 B n°. 1018 (3de afd.) 
G.S. n°. 1, hot bedrag der Rijksvergoedingen 
bedoeld in art. 59 septies en dor Rijksbijdrage, 
bedoeld in art . 59 octies der wet tot regeling 
va.n het Jager onderwijs, over het jaar 1919 te 
verleenen a.an het be tuur der bijzondere 
la.gere school te Rockanje, Strijp che dijk A 71, 
va.n de Vereenigin!( tot stichtin!! en instandhou-
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ding van scholen m. et den Bijbel, aldaar, nader I tot stichting en instandhouding van scholen 
vast te stellen op f 5420,995. met den Bijbel te Rockanje, om voor de bijzon-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en dere lagere. school aldaar Strijpsche dijk A 71 
Wetenschappen is belast met de uitvoering te bekomen de Rijksvergoedingen en de 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen Rijksbijdrage bedoeld bij art. 59 der wet tot 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal regeling van hC't lager onderwijs over het 
worden geplaatst en waarvan afsohrift zal jaar 1919; 
worden gezonden aan den Raad van State, Den Raad van State, afdeeling voor de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur: geschillen van bestuur, gehoord, advies van 

Het Loo, den l 7den J uni 1920. 12 Mei 1920, no. 120; 

WILHELMINA. Op' de voordracht van Onzen Minister van 

N°. 6091. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 3 Aug. 1920.) 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 

Zuidholland bij evengemeld besluit het bedrag 
der Rijks vergoedingen, bedoeld in art. 59 sep
ties, en der Rijksbijdrage, bedoeld in art. 59octies 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, 
over het jaar 1919 voor de genoemde school 
hebben bepaald op f 5470,995; LAGER ONDERWIJS 

FINANCIEEL. dat Onze Commissaris in Zuidholland tegen 
's-Gravenhage, den 12 dat besluit in beroep is gekomen, aanvoeronde, 

Rijksvergoeding Art. 59 J uni 1920. dat in het bedrag van f 5470,995 is begrepon eene 
Wet Lager Onderwijs. ,·ergoeding van f 250 wegens het geven vll.n 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwe Majesteit hiernevens 
weder aangeboden het advies van den Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur dd . 12 Mei 1920, n°. 120, in zake het 
beroep, ingesteld door Uwer Majesteits Com
missaris in de provincie Zuidholland, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van die 
pro •;incie dd. 23 Februari 1920, B n°. 1018, 
(3de afd.) G.S. n°. 1, genomen op de aanvrage 
van hot bestuur van de VerE-eniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met den 
Bijbel, te Rockanje, om ·voor de bijzondere 
lagere school, aldaar, Strijpsche dijk A 71, te 
bekomen de Rijksvergoedingen en de Rijks
bijdrage, bedoeld bij art. 59 der wet tot regeling 
van het , lager onderwijs, over het jaar 1919. 

De Afdeeling in van oordeel , dat met hand
having van het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten, het bedrag der Rijksvergoedin
gen en Rijksbijdrage over het jaar 19l!l voor 
deze school behoort te worden vastgesteld op 
f 5470,995 en biedt het volgend besluit ter 
bekrachtiging a.an: . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Onzen Commissaris in de provincie Zuidholland 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
dier provincie van 23 Februari 1920, B n°. 
1018 (3de afd.) G. S. n°. 1, genomen op de 
aanvrage van het bestuur der Vereeniging 

berhalingsonderwijs ; dat blijkens opgave, door 
den .·choolopziener in het district Dordrecht 
ingezonden, in het jaar 1919 gedurende 13½ 
week herhalingsonderwijs werd gegoven door 
het hoofd der school n wel gedurende 8 uur 
per week; dat in verband met het bepaalde 
in art. 27, lste, 3de en 4de lid, onder a, der 
wet de belooning voor dien onderwijzer wegens 
bet geven van bedocld herhalingsonderwijs 
f 198,72 of afgerond f 200 bedraagt; dat door 
Gedeput"eerde Staten echter bovendien werd 
toegekend de belooning bedoeld in art . 27, 
4de lid, onder b, der wet; dat in de circulaire 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 2 Februari 1920, 
n°. 984, afdeeling L. 0. A, werd medegedeeld, 
dat, indien het herhalingsonderwijs wordt 
gegeven door slechts Mn onderwijzer, al of 
niet hoofd eener school, niet kan worden ge
zegd, dat hij als hoofd van het herhalings
onderwijs is aa.ngewezen, wodat hij slechts 
a.a.nspraak heeft op de belooning, bedoeld 
in a.rt. 27, 4de lid, onder a. ; dat het hem dan 
ook voorkomt dat de Rijksvergoeding voor het 
g,wen van herhalingsonderwijs f 50 te hoog 
werd bepaa.ld ; 

Overwegende : dat art. 27 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs de bezoldiging 
regelt zoowel van den onderwijzer die belast 
is met het geven van herhalingsonderwijs , al~ 
van den onderwijzer die, als hoofd van het 
herhalingsonderwijs aangewezen, de daaraan 
verbonden werkzaamheden vervult; 
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dat de wet op het lager onderwijs de mogelijk
heid niet uitsluit, dat de betrekking van 
onderwijzer belast met het geven van herha
lingsonderwijs, met die van hoofd van dit 
onderwijs in een persoon wordt vereenigd en 
dat ook in dit geval aan dien onderwijzer de 
belooning a.ls hoofd behoort toe te vallen ; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook te recht 
aau de voormelde school de vergoeding der 
belooning, bedoeld in art. 27, 4de lid, onder b, 
der wet hebben toegekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Gedepu

teerde Staten van Zuidholland van 23 Februari 
1920, B, no. 1018 (3de afd.) G.S. n°. 1, het be
drag der Rijksvergoedingen en der Rijks
bijdrage over 1919 voor de in het hoofd van 
deze beslissing genoemde school vast te stellen 
op f 5470,996. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit be luit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Onde.-wijs, 
I( unsten en W etenschappen, 

Met de voorgedragen beslissing kan ik mij 
niet vereenigen. Met de Afdeeling ben ik van 
oordeel, dat de wet toelaat den onderwijzer, die 
belast is met het geven van herhalingsonder
wijs, tevens aan te wijzen a.ls hoofd van dat 
onderwijs. 

Dienovereenkomstig is ook naar rnijne mee· 
ning de belooning, bedoeld in art. 27, 4de lid , 
a, der wet, wegens het geven van herhalings
onderwijs, vereenigbaar met die, bedoeld onder 
b van dat vierde lid. Voor het gelijktijdig genot 
van deze beide belooningen bestaR.t eehter 
slechts aanspraak, wanneer de onderwijzer 
behalve met het geven van herhalingsonderwijs, 
tevens als hoofd belast is met het geven van 
leiding a.an en het houden van toezicht op het I 
herhalingsonderwijs, dat door anderen wordt 
gegeven. 

Maar indien het herhalingsoriderwij s a.an niet 
meer dan een persoon is opgedragen, die des
wege alleenlijk verantwoordelijk is voor het 
door hem persoonlijk gegeven herhalings
ondorwijs, kan niet worden gezegd, dat die 
onderwijzer is aangewezen als hoofd van het 
herhalingsonderwijs in den zin van art. 27 der 
wet. In dit geval bestaat er geen aanleiding 

om boven en behal,e de beloouing voor hot 
geven van onderwijs tevens toe te kennen de 
afzonderlijke belooning, welke volgeus art. 27, 
4do lid, b, der wet bestemd is voor het hoofd 
van het herhalingsonderwijs . 

Om deze reden ben ik van meening, dat het 
onderwerpelijk beroep gegrond is en dat met 
wij ziging van het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten van Zuidholland hot bedrag 
der Rijksvergoedingen en der Rijksbijdrage, 
bedoeld in art . 59 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs over het jaar 1919 voor de 
bijzoudere lagere school te Rockanie, Strijp
schedijk A 71, moet worden vastgesteld op 
f 5420,995. 

De gronden, waarop die meening steunt, 
zijn vermeld in het ontwerp-besluit, hetwelk 
Uwer Majesteit hiernevens eerbiedig t er be
kraohtiging wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en TV etenschappen, 

J. 'l'H. DE VISSER. 

17 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Egmond a.an Zee tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland, van 4/10 Juni 1919, no. 
126, tot onthouding van goedkeuring 
a.an zijne besluiten van 29 Oetober/26 
November 1918 en van 6 Maart/22 
April 1919, tot vaststelling van eene 
verordening tot regeling van de wedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs in die gemeente. 
s. 306. , 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 15 Juni 1920, S. 296. 

17 Juni 1920, BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Delfzijl tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 27 December 1918, n°. 105, 3de afd., 
tot onthouding der goedkeuring a.an de 
door den Raad der . gemeente DelfzijZ 

, op 6 December 1918 vastgestelde verorde
ning tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 307. 

Dit beBluit is van dezelfde strekking als dat 
van 15 Juni 1920, S. 296. 
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l'; Juni 1920. BESLUIT, houdende beschik 
king op het beroep, ingesteld door de 
Afdeeling Deventer en omstreken van den 
Bond van ederlandsche onderwijzers 
·-,egen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijasel, van 16 September 1919, 
2e a-fd., n°. 6949/5008, tot goedkeuring 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Deventer, van 27 November 1918, n°. 36/ 
1263, tot vaststelling van eene verordening, 
regelende de wedden van lret onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
in die gemeente, zooals het is gewijzigd 
bij besluit van dien Raad, van 30 April 
1919, n°. 200/1263. S. 308. 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 15 Juni 1920, S. 295. 

17 Juni 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door Burgemeester 
en Wethouders van Grijpskerk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 19 Juni 1919, n°. 173a, 
3de afd., tot onthouding der goedkeuring 
a.an de door den Ra.ad der gemeente 
Grijpskerk op 25 October 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel a.an de 
tusschen de gemeenten Grijpskerk en 
Oldehove gemeenschappelijke openbare 
lagere school te Kommerzijl. S. 309. 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat van 
15 Jun i 1920, S. 296. 

17 Juni 1920. BESLUIT, houdende uitbreiding 
der attributen van het kantoor Glane 
(gemeente Losser) en aanwijzing van een 
heerbaan. S. 310. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voor.dracht van Onzen Minister van 
Financien va.n 12 Juni 1920, n °. 66 (lnvoer
rechten); 

Gezien de· artikelen 37, 38, 44, 64 en 66 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) ; 

He~zien Onze besluiten van 7 Juli 1903 
(Staatsblad ,1°. 193) en 21 Maart 1907 (Staatsblad 
n°. 76); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. De grintweg, komende uit de 

richting Gronau langs Glane voerende naar 
Losser en verder naar Oldenzaal, wordt aange. 

wezen a.ls heerbaan voor den in- en uitvoer 
van goederen op den voet cler voormelde 
Algemeene Wet. 

2. Het Ka.ntoor Glane (gemeente Losser) 
wordt voor den in- en uitvoer langs dezen 
weg opengesteld a.ls expeditiekantoor. 

3. Ons besluit van 21 Maart 1907 (Staats
blad n°. 76) wordt ingetrokken. 

4. Dit besluit treedt in werking op 1 Augus
tus 1920. 

Onze Minister van Financien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, clat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 17den Juni 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van .F'inancien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 5 Juli 1920.) 

17 Juni 1920. BESLUIT, tot indienststelling van 
een am btenaar voor de we tens cha ppelijke 
beschrijving .van Indische houtsoorten. 
s. 311. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 14 Juni 1920, 4de Afdeeling, 
n°. 3; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrek.king van Onze besluiten van 

8 Juli 1904, n°. 24, en 25 Augustus 1910, n°. 53, 
gerekend van en met l Januari 1920; 

I. te bepalen : 
Art. 1. Bij het Departement van Kolonien 

wordt in dienst gesteld een ambtenaar voor de 
wetenschappelijke beschrijving van Indische 
houtsoorten. 

Hij wordt door Ons benoemd en ontslagen. 
2. De bezoldiging van den in het voorgaande 

artikel bedoelclen ambtenaar komt ten laste 
van de Staatsbegrooting tegen vergoeding uit 
de begrooting van Nederlandsch-Indie. 

II. enz. 
Onze Minister van Kolonien is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worclen gezonden aan de Algemeene Reken
kamer, en dat, voor wat betreft het onder 
I vermelde, in het Staatsblad zal warden ge
plaatst. 

HetLoo, den l 7den Juni 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 5 Juli 1920.) 
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18 Juni 1920. BESLUIT, houdende besohik
king · op bet beroep, ingesteld door D. 
Fortuin, onderwijzer a.an de openbare 
lagere school te Sassenheim, tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid• 
holland, van 2 December 1918, B. n°. 3053 
(4de afd.), G. S., n°. 84, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente Sas
senheim op 22 ' November 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaar
wedden van bet onderwij zend personeel bij 
het openbaar lageronderwijsaldaar, S. 31 2. 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 3 April 1920, S. 165. 

18 Juni 1920. BESLUIT, houdende besohik
king op het beroep, ingesteld door den 
Ra.ad der gemeente Grootegast tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 12 September 1918, n°. 92, 
38 afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Groote
gast op 6 Juni 1918 vastgestelde verorde
ning tot regehng der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 313 

Dit besluit is van dezelfde strekking als dat 
van 15 Juni 1920, S. 296. 

18 J uni 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
Waar art . 1401 B. W. zonder eenige 

beperking slechts vordert, dat de schade 
een gevolg van de daad zij, zoodat bij ver
oorzaking der schade door de handelingen 
van verschillende personen, de schade op 
ieder hunner, die voor een dezer hande
lingen aansprakelijk is, kan worden ver
haald, had de Rechtbank, na te hebben 
vooropgesteld dat een dirigent (i. c. de 
tot schadevergoeding aangesproken ge
daagde) bij een zanguitvoering doorgaans 
een belangrijke rol speelt, niet in het 
midden mogen laten of zoodanige dirigent, 
indien al niet als eenige uitvoerder, dan 
toch als mede-uitvoerder zou moeten war
den beschouwd. 

De Rechtbank had dienaangaande een 
beslissing moeten geven en, bij bevestigende 
beantwoording, moeten nagaan of bij hem 
van schuld in den zin van art . 1401 B. W. 
kon worden gesproken. 

In geen geval had de Rechtbank de vor
dering mogen ontzeggen op den enkelen 
grond dat, vermits de verweerder niet de 
eenige uitvoerder was, hij ook niet voor 
het geheele bedrag der geleden schade 
mocht worden aangesproken. 

(B. W. art . 1401; Auteur~wet 1912 art. 1.) 

Voorzitter: :Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. B. C. J. Loder, C. 0. Segers, 
Jhr. R. Feith en Dr. L. E. Visser. 

De Vereeniging ,,Het Genootschap van Neder . 
landsche Conporusten", gevestigd te Amster
dam, eischeresse tot cassatie van een vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden den 
15 Januari 1920 tussohen partijen gewezen, 
advooaat Mr. A. M. de Groot, 

tegen : 
R. Metzlar, wonende te Leeuwarden , verweer
der in cassatie, advooaat J\.Ir. J. v an Kuyk. 

Conclusie van den Prooureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De verweerder in cassatie is door de eischeres 
aangesproken tot schadevergoeding omdat hij 
a.ls dirigent van het koor eener zangvereeniging 
met schending van het aan de eischeres toe
komende auteursrecht een zangstuk in het 
openbaar heeft uitgevoerd. De zangvereeni
ging en haar koor, welks ledeJi het stuk ge
zongen hebben, zijn buiten het geding gelaten. 

De Rechtbank te Leeuwarden besliste bij 
het vonnis waarvan beroep dat, ,,aangenomen 
zelfs dat de zangvereeruging in wier dienst 
de geintimeerde" (thans verweerder) is niet 
als verantwoordelijk moet worden aangemerkt, 
doch zij die het werk daadwerkelijk hebben 
uitgevoerd, alsdan eene mede-aansprakelijk
heid van den geintimeerde als dirigent voor 
de inbreuk op het auteursreoht van de appel
lante voor het aandeel dat hij in de uitvoering 
van het werk heeft gehad en dus van hem als 
deel van bet geheel dat de uitvoering bewerk
stelligde moge kunnen worden aangenomen, 
dooh aan de appellante in geen geval een actie 
tot schadevergoeding ,oor bet geheele bedrag 
der geleden sohade toekwam en derhalve de 
vordering zooals deze was ingesteld door den 
Kantonrechter terecht aan appellante is ont
zegd." 

Tegen deze beslissing is gericht het eenige 
cassatiemiddel : ,,Sohending en verkeerde toe
passing van de artt . 1401 en 1402 B. W. en de 
artt. 1, 10 sub 5 en 12 van de Auteurswet 1912, 
door te beslissen dat aan eischer in cassatie in 
geen geval een actie tot sohadevergoeding 
tegen den verweerder alleen als eenigen uit
voerder voor- het geheele bedrag der geleden 
sohade toekwam, aangezien een ieder voor de 
gevolgen zijner eigen daden en nalatigheid of 
onvoorzichtigheid hoofdelijk aansprakelijk is , 
afgescheiden van de mogelijkheid dat een 
derde eveneens of mede aansprakelijk voor de 
gevolgen van dezelfde feiten is." 
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De ,erweorder verdedigt hot vonnis niet, schadevergoeding volkomen onverschillig of 
maar zegt .in zijne conclusie dat het middel is de aangesprokene de eenige dader of mede
een nornm en in strijd komt met de in vroegere dader is, zoodat de onjuistheid van de opvat
ins\antien aangenomene houding, en heeft ting daaromtrent op het lot der · actie geenen 
bij pleidooi nog betoogd dat het middel zoo I invloed kan hebben. 
als· het gesteld is de beslissing niet aantast Bij het vastgestelde feit dat de _dirigent is 
omclat deze hierop berust dat de verweerder mede-uitvoerder had de actie dus moeten zijn 
is aangesproken a ls eenige uitvoerder en de toegewezen. 
Rechtbank aanneemt dat hij niet als zoodanig Verruits overigens over de gegrondheid der 
is aan te merken nu de vereeniging of haar actie en het bedrag der berokkende schade 
zangkoor aan de uitvoering heeft deelgonomen, geene beslissing is gegeven,zal de Hooge Raad 
maar de aansprakelijkheid of mede-aansprake- niet ten principale recht kunnen doen. 
lijkheid va-n den dirigent overigens niet ontkent. Ik concludeer tot vernietiging van het vonnis 

Dit ,·C'rweer komt mij ongegrond voor. Wei waarvan beroep en verwijzing van de zaak 
is tusschen partijen in vorige instantien meer naar de Arr.-Rechtbank te Leeuwarden om 
bepaaldolijk behandeld de vraag of de dirigent met inachtneming van het door den Hoogen 
dan wel de vereeniging , resp. haar zangkoor, Raad te wijzen arrest nader te worden behan
als uitvoerder is aan te merken, maar de Recht- deld en beslist, met veroordeeling van den 
bank zelve brengt een nieuw element in het verweerder in de kosten op het beroep in 
debat door te beslissen dat de dirigent niet cassatie gevallen. 
is do eenige uitvoerder en daarom als zoodanig 
niet kan worden aangesproken. De beslissing 
op dit punt aanvaliende stelt de eischeres dus 
niet een novum ; zij komt ook niet in strijd 
met haar vroegere houding in het geding 

De Hooge Raad, enz.; 

0., dat uit het bestreden vonnis en het 
daarin vo01· wat de feiten betreft overgenomene 
uit het vonnis van den Kantonrechter te Leeu-

omdat hare bestrijding van de beslissing eene warden den 25 Januari 1919 tusschen partijen 
plaats kan vinden naast hare vroeger verkon- gewezen, blijkt, dat de eischeresse tot cassatie 
digde stelling dat de dirigent de uitvoerder is . bij inleidende dagvaarding in hoofdzaak heeft 
De stelling waarop het middel berust is deze gesteld : 
dat het feit dat de dirigent niet geoordeeld dat zij de uitsluitend gerechtigde is om een 
wordt de eenige uitvoerder te zijn, de actie zangstuk van J. Hamel, genaamd ,,Lied der 
niot mag doen ontzeggen nu hij toch ook als Natuur" in het openbaar op of uit te voeren 
uitvoerder is erkend. En het middel vindt en daarvoor aan derden toestemming te ver
een punt van aanknooping in het vonnis dat leenen ; 
beslist dat de actie niet tegen den dirigent dat verweerder op 26 December 1917 in de 
a.Ileen mocht worden ingesteld omdat hij Groote Kerk te Leeuwarden eene uitvoering 
slechts mede-aansprakelijk is en dus niet aan- heeft gegeven van gemelde musicale com
sprakelijk voor het geheele bedrag der geledene positie, i=ers dezelve onder zijne leiding en 
schade. De laatste woorden zijn voor de aanvoering als dirigont door de ge·mengde 
beslissing der Rechtbank van beteekenis als Zangvereeniging T.A.V.E.N.U. te Leeuwarden 
aanwijzende dat zij berust op de stalling dat heeft doen zingen en wel in het openbaar 
een mededader van eene onrechtmatige daad zijnde het publiek tot die uitvoering toege
niet wnder de overige mededaders mag wor- la.ten ; 
den aangesproken tot schadevergeoding voor dat de eischeresse noch haar gemachtigde 
het geheel. het Bureau voor Muziek-Auteursreoht te 

De7..e stelling nu schijnt mij onjuist. In Amsterdam aan iemand, wien ook, het recht 
de wetenschap is vrij algemeen aangenomen, heeft gegeven bedoelde · compositie hetzij in 
en te recht, dat ieder die deel neemt aan eene het algemeen hetzij op den bewusten dag in 
onrechtmatige daad hoofdelijk voor de ver- het bijzonder uit te voeren en verweerder 
goading van de daaruit ontstane schade aan- aldus heeft gehandeld onrechtmatig en inbreuk 
sprakelijk is. Deze leer is ook die van den heeft gemaakt op het uitsluitend recht van 
Hoogen Raad blijkens zijn arrest van 3 Mei eischeres om dat werk in het openbaar uit te 
1901 (W. 7601) en ligt ten grondslag a.an dat voeren en a.an derden daarvoor toestemming 
van 7 Ma.art 1906 (W. 8350). te geven; 

Bestaat nu eene hoofdelijke aansprakelijk- j dat verweerder door die onrechtmatige 
heid dan is het voor het slagen der actie tot daad aan de eischeres schade heeft toegebracht 
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en hij haar die schade moet vergoeden, wes- eerst de bewering voert, dat verweerder hoof
halve zij onder meer heeft gevorderd dat ver- delijk aansprakelijk zoude z:ijn, afgescheiden 
weerder bij vonnis, behalve wat de proces- van de mogelijkheid dat anderen naast of met 
kosten betreft, uitvoerbaar bij voorraad, zal hem aansprakelijk zijn - zoodat het middel 
worden veroordeeld om aan eischeres tegen een novum bevat en in ieder geval in strijd 
kwijting te betalen een bedrag van f 51 met I komt met de door eischeresse in vorige instan
de renten da.arvan ad 5 % 's jaars vanaf den ties aangenomen houding ; 
dag der dagvaarding tot dien der voldoening ; 0. dienaangaande : 

0. dat, nadat verweerder dezen eisch had dat blijkens het hiervoren overwogene de 
bestreden, de Kantonrechter te Leeuwarden dagvaarding slechts inhoudt dat verweerder 
bij bovenvermeld vonnis aan eischcresse hare van meergemeld zangstuk in het openbaar 
vordering heeft ontzegd, in hoofdzaa.k op grond een uitvoering heeft gegeven door dit onder 
dat verweerder als dirigent in dienst zijnde zijn leiding en aan,oering door de zangver
der voornoemde Zangvereeniging en als zoo- eeniging waarvan hij dirigent is, te doen zin
danig verplicht de zangoefeningen en zang- gen, waaruit dan verder wordt afgeleid dat 
uitvoeringen te dirigeeren niet gezegd kan hij als uitvoerder voor die openbaarmaking 
worden van de door haar gekozen en ten ge- aansprakelijk is ; 
hoore gebrachte stukken de ,,uitvoerder" te dat derhalve de ' dagvaarding op de naag 
zijn ; of verweerder de eenige uitvoerder was, dan 

dat deze uitspraak bij het bestreden vonnis wel of naast hem nog anderen als uitvoerders 
is bekrachtigd, waarbij de Rechtbank, voor waren aan te merken, niet nader ingaat en het 
zoover ten deze van belang, overwoog : bestreden vonnis evenmin tot de opvatting 

dat, al moet worden erkend dat een dirigent dwingt, dat de Rechtbank haar in eerstgemel
bij een zanguitvoering doorgaans een belang- den, beperkten zin heeft uitgelegd ; 
rijke rol speelt en daarin een zeer werkzaam dat de bewering, dat- ten deze feitelijk zou 
aandeel neemt, het toch onjuist is te beweren, vaststaan dat de vordering tegen den ver
dat alleen de dirigent uitvoert en dus ook weerder als den eenigen uitvoerder werd in
a.lleen hij aansprakelijk is voor door die uit- gesteld, alzoo feitelijken grondsla.g mist ; 
voering gepleegde inbreuken op eens anders dat voorts de Rechtbank ambtshalve be-
auteursrecht ; sliste dat eene vordering wegens eeqe onrecht-

dat het toch niet aangaat het koor, hetwelk matige daad door meerdere personen begaan, 
de muziek voortbrengt, als uitvoerder geheel tegen een hunner slechts voor het aandeel, 
uit te schakelen ; hetwelk hij daarin had, kan worden ingesteld 

da.t dus, aangenomen zelfs dat niet, zooals en aan eischeresse derhalve niet kan worden 
de Kantonrechter besliste de vereeniging verweten dat zij in vorige instanties tegen 
T.A.V.E.N.U., in wier dienst verweerder is, deze toen niet ter sprake gebrachte stalling 
als in dezen verantwoo~delijk moet worden niet is opgekomen ; 
aangemerkt, doch zij die het werk daadwer- 0. alsnu met betrekking tot het middel: 
kelijk hebben uitgevoerd, alsdan eene mede- dat art. 1401 van het B. W. slechts vordert 
aansprakelijkheid van verweerder als dirigent dat de schade een gevolg van de daad zij, en 
voor de inbreuk op het auteursrecht der eische- uit het gemis van eenige beperking in dit 
resse voor het aandeel, dat hij in de uitvoering artikel mitsdien moet worden afgeleid, dat 
van het werk heeft gehad, moge kunnen bijaldien de schade door de handelingen van 
worden a.angenomen, doch a.an eischeresse in verschillende personen is veroorzaakt, zij op 
geen geval eene actie tot schadevergoeding ieder hunner die voor een dezer handelingen 
tegen den verweerder a.lleen, als den eenigen aansprakelijk is, kan worden verhaald ; 
uitvoerder voor het geheele bedrag der ge- dat derhalve de Rechtbank, na te hebben 
leden schade toekwam; vooropgesteld , dat een dirigent bij eene zang-

0., da.t tegen deze uitspraak is gericht het uitvoering doorgaans eene belangrijke rol 
navolgend middel van cassatie : zie Cone!. I speelt, en daarin een zeer werkzaam aandeel 
Proc.-Gen. ; . neemt, niet in het midden had mogen laten of 

0., dat de verweerder dit middel heeft be- zoodanige dirigent niet op grond van een en 
streden met de opmerking dat, terwijl eische- antler zoo hij al niet als de eenige uitvoerder 
resse hare vordering tot schadevergoeding had kan worden beschouwd, dan toch als mede
ingesteld tegen den verweerder alleen als den uitvoerder van het ten gehoore gebrachte 
eenigen uitvoerder, zij in cassatie voor het zangstuk moet worden aa.ngemerkt, doch zij 
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daaromtrent ~e beslissing had behooren te I 
geven, en, b-'ij bevcstigende beantwoording, 
had moeten nagaan, of van hem een onderzoek 
kan worden gevorderd aangaande de vraag, 
of door de openbare uitvoering van het stuk 
wellicht het auteursrecht van een derde werd 
geschondcn, m. :a. <W. of bij hem va,n schuld 
in den zi.J1 van :iw.t .. 1401 B. W. kon worden 
gesproken; 

dat echter in geen geval de vordering h.a.d 
mogen worden ontzegd op den enkelen grond, I 
dat, vermits verweerder niet de eenige uit
v-oerder was, hij ook niet voor het geheele 
bec1rag der goled~ scbade mocht worden 
aangesproken ; · 

cl.at het middel dus gegrond is ; 
Vfil'llietigt het vonnis waarvan beroep; 
Verwijst de zaa.k naar de Arr.-Rechtbank 

te Lee.uwarden, om, met ina.chtneming van 
dit anest nader te worden behandeld en be-
slist. (N. J.) 

21 Juni l920. KONINXLIJK BESLUIT. 

Van het onderhavig rnadsbesluit zal het 
gevolg zijn, dat de gemeenteontvanger eene 
algemeene machtiging verkrijgt om, wo 
hij slechts voo1·zien is van een schriftelijke 
vcrklaring, niet eene van B. en!·W. maar 
van den Burgemeester a.Ileen, bij eene 
aangewezen bankvereeniging, tot een onge. 
limiteerd bedrag en terwijl omtrent de te 
betalen rente niets van te voren is b~paald, 
geld op te nemen, wnder dat op deze opne
mingen, krachtens het bepaalde in art. 194a, 
de goedkcuring van Ged. Staten noodig zal 
zijn en ook zonder dat dezo opnemingen 
in de gemeentebegrooting en -rekening 
hare afspiegeling zullen villden . 

Eene z66 ver gaande vrijheid aan den 
gemeente-ontvanger om gelden voor de 
gemeento op te nemen verdraagt zich noch 
met art. 194a, noch in het algemeen l)let 
de voorschriften der gemeentewet over de 
begrooting en de comptabiliteit. 

Voorts zal volgens het raadsbesluit de 
ontvanger eene algemeene machtiging 
ontvangon tot starting bij een aangewezen 
bankvereeniging van overtollig kasgeld, 
ten aanzien van welke stortingen dan het 
bepaalde bij art. 114 2• lid der gemeente
wet uitzondering zal lijden. Ook deze 
vrijheid reikt veel verder dan de gemeente
wet in art. 114bis gedoogt, daar dit voor
scbrift niet toelaat de daarin vervatte 
uitzondering algemeen te ma.ken en haar 

uit te strek.ken tot de inkomsten, ontvang· 
sten en betalingen in bet algemeen, zonder 
eenige aanwijzing of beperkinu hoege
uaamd . 

W IJ WILHELMINA, ENZ. 
I 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den raad der gemeente Haskerland tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 4 December 1919, .n°. 133, 2• afd. F, 
waarbij goedkeuring is ontbouden aan zijn 
bosluit van 29 September 1919 tot het openon 
van een rekening-courant met de Nationale 
Bankvereeniging, k.antoor Joure ; 

Den Raad Yan State, afd. voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 5 Juni 
1920, no. 149 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Billnenlandscho Zaken van 16 Juni 1920, 
no. 7493, afd. B.B. ; 

0., dat de raad der gemeente Haske.rlat1d op 
29 September 1919 het volgende besluit heeft 
genomen: 

1°. De gemeente-ontvanger zal bij de Nati
onale Bankvereenigillg kantoor Joure in reke
ning-courant zoo noodig kasgeld opnemen 
en overtollig kasgeld storten. Bij deze starting 
van kasgcld lijdt het bepaalde bij art . 114, 
2• lid der Gemeentewet uitzondering. 

De ontvanger doet geen stortillg dan tegen 
afgifte van kwitantie ; 

2°. Voor het credit- aldo der gemeente bij 
de aangewezen bankinstelling zal deze illstelling 
onderpand in den vorm van effecten moeten 
verstrekken met ten minsto 20 % overwaarde. 
Het onderpand wordt bezwaard in eene be
waarplaats of installing, waaruit het zonder 
medewerking van B. en W. of een door hen 
aangowezen lid van dat College niet kan worden 
verwijderd. 

30, De gemeente-ontvanger is tot bet op
nemen namens de ·gemeente van gelden (onver
schillig of dit geschiedt in mindering van eon 
credit-saldo dan we! daardoor een debet- aldo 
ontstaat) slechts gerechtigd op vertoon van 
een aan de bankinstelling te overhandigen 
schriftelijk~, gedagteekende verklaring van 
den Burgemeester, dat deze de opneming goed
keurt . 

De burgemeester houdt aanteekening van 
de doo1· hem afgegeven verklaringen. 

In do overeenkomst met de bankinstelling 
zal worden bedongen. dat zonder afgifte van 
zoodanige verklaring geen gelden zullen worden 
verstrekt. 

40_ De gemeente-ontvanger teekent alle 

34• 
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transa.oties met de ba.nkin telling terstond aa.n I gemeente bijsohrijft, B. en W. den ontvanger 
in een door hem te houden contra.book. r jaa.rlijks zullen kunnen a.fgeven een z. g. 

50_ In de overeenkomst met de ba.nkin tel- a.dministratiema.nda.a.t; da.t na het aa.nbrengen 
ling zal mede moeten worden bedongen, da.t de van deze noodza.kelijke wijzigingen, wa.a.rdoor 
ba.nkinstelling ma.a.ndelijks een a.fschrift der de voorgedragen regeling vermoedelijk reeds 
rekening-courant aa.n den gemeente-ontva.nger veel van ha.re oorsproukelijke a.a.ntrekkelijkheid 
zendt. voor het gemeente-bestuur van Haskerla.nd 

De gemeente-ontvanger houdt de ontva.ngen zal hebben verloren, da.artegon nog bests.an 
a.fsohriften tea.Hen tijde ter inzage van de leden blijft de ernstige bedenking, door Gedeputeerde 
,an het College ,an B. en ,v. en van den met Staten van Utrecht en de Kroon in een oort
het opnemen van zijn ka.s en booken bela.sten gelijk geval geformuleerd on nee1·gelegd in het 
a.mbtenaa.r of deskundige. K. B. rnn 22 ovember 1911, n°; 34, n.l. dat 

dat Gedep. Staten van Fricsla.nd aan dit tenge..,-olge van de doorloopende machtiging 
raa.dsbcsluit hunne goedkeuring hebben ont- tot het opnemen van gelden, welke door de 
houden uit overweging dat van het verleenen goedkeuring van het raadsbesluit a.an B. en W. 
van goodkeuring aan het raa.dsbesluit het zou worden verleend, a.an de Gedep. Staten de 
gevolg zal zijn, da.t de gewone ka.sgeldleeningen gelegenheid wordt onthouden om, bij verande
in de gemeente Ha.skerla.nd voortaan niet meer ring in den finanoieelen toesta.nd der gemeente, 
behoeven voor te komen ; dat het ra.a.dsbesluit na. te ga.an in hoover het opnemen van gelden 
daarom. behalve a.ls een besluit in don zin van en de da.a.rbij gestelde voorwa.a.rden zijn 

' a.rt. 114bis der Gemeentewet uit hoofcle van overeen te brengen met een redelijk geldelijk 
de regaling verva.t in den tweeden volzin van beheer ; 
punt 1. besohouwd moet worden a.ls een besluit, da.t de ra.a.d der gemeente Ha.skerla.nd van 
in den zin ,a.n art. 194 letter a dier wet ; da.t dit besluit bij Ons in beroep is gekomen, da.arbij 
dit tweeledig ka.ra.kter der voorgedragen rege- verwijzende na.a.r een door B. W. indertijd tot 
ling noodig maakt, dat zij zooda.nig zij da.t Gedep. Staten van Friesla.nd gericht schrijveu 
Gedep. Staten het toezioht, da.t zij op de ge:wone waarin zij het besluit van den ra.a.d na.der 
ra.a.dsbesluiten tot het aanga.an van ka.sgeld- motiveeren ; 
loeningen hebben, ook hier kunnen oefenen; 0., da.t van het besluit van den ra.a.d der 
da.t bij d regeling, zooal zij tha.ns luidt, gemeente Ha.skerland, waa.raan Gedep. Staten 
hiorvan geen spra.ke ka.n zijn ; dat het tot van Friesland hunne goedkeuring hebben 
dit einde voor het minst noodig is da.t elke onthoudfln, hot gcvolg zal zijn, dat de ontva.nger 
geldopneming en terugbetaling geregistrcerd dier gemeente eene algemeene maohtiging 

' worde in do gemeente-begrooting en -rekening ; verkrijgt om, zoo hij sleohts voorzien is van 
da.t uit het ra.a.dsbesluit dan allereerst moet eene schriftelijke verklaring, niet eene van 
worden gesohrapt de tweede volzin van pw1t 1, B. en W. maar van den Burgomeester alleen, 
aangezien het op zioh zelf wel geoorloofde bij eene aangewezen bankvereeniging, tot 
gebruik van art. 114bis der Gemoentewet een ongelimiteerd bedrag en terwijl omtrent 
in dit geval bepaald verwerpelijk is ; dat voorts, de te beta.len rente niets ,,an te voren is bepaa.ld, 
a.ls een der essentialia. in het raad besluit zelf geld op te nemen, zonder dat op deze opne
de rente-olausule moot wordon opgonomen, mingen, kra.chtens het bepa.alde in art. 194a der 
wolke nu slechts ter toelichting is vermeld Gemeentewet, de goedkeuring van Gedep. 
in hot bijgevoegde voorstel van B. en W. aan Staten noodig zal zijn en ook zonder dat deze 
den raa.d; da.t hat schra.ppen ,·an den tweeden opnemingen in de gemeente-begrooting en 
volzin in punt 1 van zelf in werking brengt de -rekening hare afspiegeling zullen vinden ; 
voorsohriften der Gemeentewet, welke voor elke dat eene zoo ver gaande vrijheid a.an den 
storting de afgifte eisohen van een ma.ndaat en gemeente-ontva.nger om golden voor de ge
dus ook een booking in de gemeenterekening, meente op te nellljln noch met het bepaalde 
gelijk ook elke geldopneming in de rckening in art. 194a der Gemeentewet, noch in het 
moet worden uitgedrukt ; dat op de begrooting algemeen met de voorschriften dier wet over de 
en rokening van elk jaar de betrekkelijke I begrooting en de oomptabiliteit zich verdraagt ; 
ontvang- en uitgaa.fposten steeds in balans dat nu wel bij de openbare behandeling der 
moeten staa.n en de gekweekte en verschuldigde za.ak voor de a.fd. van don Raad van State 
ronte in derekeningafzonderlijk tot uitdrukking voor de Gesohillen van Bestuur is aangevoerd 
moet komen, voor de booking van welke rente, en ook in een na.der schrijven van B. en W. 
die de Bankdirectie telkens op hot sa.ldo der van Haskerla.nd is medogodeeld, dat het 
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beshnt geenszins beoogt den gemeente-ont
v!IJ}ger te machtigen tot eon ongelinnteerd 
bedrag gelclen op te nemen, maar dat telken 
jare door den raacl zal worden besloten tot 
welk bedrag geld zal worden opgenomen, 

Voorzitter : 
Jhr. )fr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. Hesse, Jhr. P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

maar dat uit het besluit zelf hiervan niets I J. H. H. enz., requirant van cassatie tegen 
blijkt en bovendicn, ook zoo deze mededeeling 

I 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zutphen 

kan geaoht worden namens den raad te :,,ijn van 3 Maart 1920, waai;bij in hoogcr beroep, 
gedaan, daardoor de anderc bezwaren niet na vemietiging ,·an een vonnis van het Kan
worden ondervangen; tongerecht to Zutphen van 19 December 1919 

dat voorts volgens het raadsbesluit de ontvan- requirant ter zake van ,,het a.ls eigenaar doen 
ger eene algemeene machtiging zal ontvangen vellen van houtopstanden, waarop krachtens 
tot storting bij een aangewezen bankvereeniging art. 1 der Noodboschwet kapverbod rust", 
van overtollig kasgeld, ten aanzien van welke met toepassing van de artt. 1 en 5 der Nood
stortingen clan het bepaalde bij art. 114, 2• lid boschwet en van de artt. 23, 47 en 91 Sr., werd 
der Gemeentewet ui.tzondering zal lijden ; veroordeeld tot eene geldboete van f 200 on 

dat ook deze vrjjheid. veel verder reikt clan vervangende hechteni van honderd taohtig 
de Gemeentewet in Mt. 114bis gedoogt; dagen ; 

dat immers dat wetsvoorschrift wel toclaat I 
Conclusio van den Advooaat-Gonoraal )Ir. het bij art . 113 en 114 bepaalde omtrent de 

Ledeboer. invordering van de inkomsten en ontvangsten 
en het doen van uitbetalingen onder goedkeuring Als cerste cassatiennddel is opgegevcn : 
van Godep. Staten uitzondering te doen lijden ,,Schanding immcrs vcrkeerde toepassing 
_ter zake van met name aangewezen inkomsten, der artt. 1, 5 der 'ood-Boschwet, 216 lid 2 
ontvangsten en betalingen, maar niet deze jo 257 Sv. omdat requirant is veroordceld, 
uitzondering algemeen te maken en haar uit te I hoewel hem geen strafbaar feit is tenlaste
strekken tot do inkomsten, ontvangsten en gelegd", daar als dader van het vellen in strijd 
betalingcn der gemeente in het algemeon, zonder met een kapverbod, ingevolge art. 5 lid 3 
eenige aanwijzing of beperking hoegenaamd ; gestraft wordt, de eigenaar of rechthobbendo 

·dat dus het besluit van den raad der ge- van den groncl waarop do boomen groeiden. 
meente Haskerland waarvan appel voor Voorts wordt betoogd ,,schending van 
goedkeuring niet vatbaar is. dezelfde artikelen in verband met art. 639, 

Gozien de Gomeentewet; 667, 626, 655 B. W. door te beslisscn, dat 
Hebben goedgevonden en verstaan : requirant eigenaar was der gevelde boomen 

het beroep te verklaren ongegrond. en het feit te qualificeeren a.ls het als oigenaar 
Onze Minister van Binnen.lanclsche Zaken, doen vellen van houtopstanden", aangezien 

is belast. enz. (A. B.) niet requirant maar Baron van der Borch 
eigenaar was van den grond en daarmcde Yan 

21 Juni 1920. All.REST van den Hoogen Raad. de boomen zoolang deze nog niet ge,eld waren 
In de bewijsmiddelen komt niets voor, I en de boomen eerst door het vellen eigendom 

waaruit kan worden afgeleid, dat de door , werden van requirant, die ze als roerend goed 
bekl. gekochte boomen ter uitvoering dier had gekocht. 
koopovereenkomst a.an bekl. zijn geleverd, In de derde plaats wordt gesteld ,,schending 
welke levering toch had moeten blijken om van de sub 1 en 2 genoemde artikelen, in ver
aan te mogen nemen, dat bekl. reeds voor band met art. 47 Sr., door requirant te. ver
het vellen eigenaar dier boomen was, gelijk oordeelen wecrens het vellen van boomen, 
,a.an hem was telastegelegd. hoewol hij niet heeft geveld of doen vellen of 

[Ooncl. 0. M. : Onder ,,eigenaar of recht- vellen heeft uitgelokt op de wijze als in art. 
hebbende" i.n art. 5 Nood-Boschwet is te 47, 20. bedoeld, daar zijn baas hot vellen der 
verstaan de eigenaar of b.v. vruchtgebrui- boomcn heeft uitbesteed." 
ker van de niet gevelde boomen. Ten slot~ wordt nog ,,schending van de in 

De kooper van boomen wordt daarvan het eorste middel genoemcle artt. j0 • 221 Sv. 
eerst eigenaar nadat deze zijn geveld_. voorgedra.gen, omdat niet is onderzocht of het 

Doen vellen. - Onverbindend kapver- kapverbod gemotiveerd werd door een der 
bod. -] omstandigheden in art. 1 der wet genoemd." 

(Nood-Boschwet art. 5.) Ten lastc van rcquirant is bij het bestreden 
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vonnis aangenomen, dat hij in September 1919 
te Vorden ongeveer 50 eiken boomen heeft 
doen vellen van welke boomen hij eigenaar 
was en welke stonden op perceel kadastraal 
bekend gemeente Vorden sectie K. n°. 1471 
op welk percee! door den Minister van Land
bouw, Nijverheid en Handel met ingang van 
4 Mei 1918 een kapverbod was gelegd krachtens 
art. 1 der Nood-Bosohwet, terwijl gemeld 
kap,rerbod niet was opgeheven. 

Het eerste middel zal zoodanig moeten 
worden begrepen, dat daarbij in verband met 
het tweede wordt betoogd, dat uit het ten 
processe geblekene het bewijs niet hon volgen, 
dat requirant eigenaar was der boomen, daar 
niet hij maar Baron van der Borch eigenaar 
was van den grond en requirant slechts eigenaar 
werd der boomen nadat zij geveld waren. 

Wie eigenaar van den grond was, is uit de 
gebezigde bewijsmiddelen n iet af te leiden, 
we!, dat d~ Rechtbank aannam, dat requirant 
de staande boomen van een antler kocht en 
niet hij maar een antler alzoo eigenaar van de 
boomen was, v66rdat van veiling sprake was. 
Voorts dat requirant aan zijn meesterknecht 
opdroeg die boomen om te hakken, dat deze 
dit omhakken aanbesteedde en dit omhakken 
in September plaats had. 

Onder deze omstandigheden acht ook ik 
het bestreden vonnis niet juist gewezen en de 
beide eerste middelen opgeva.t te zamen zooals 
ik aanduidde, gegrond in dier voege, dat de 
bewezen verklaring van het telastegelegde niet 
naar den eisch der wet is gemotiveerd. 

Men heeft in art. 5 uitdrukkelijk strafbaar 
gesteld voor overtreding van een verbod als 
in art. l der Nood-Boschwet omschreven, 
de eigenaar of rechthebbende van de boomen, 
waaronder niet anders kan warden verstaan 
dan de eigenaar of b. v. de vruchtgebruiker 
(vgl. art. 813, 814 B. W.) enz. van de niet 
gevelde boomen. De kooper van boomen 
en houtopstanden wordt daarvan eerst eigenaar 
nadat deze zijn gevold. Dat de uitdrukking 
,,eig~naar of reohthebbende" a!dus moet wor
den begrepen, is ten overvloede nog af te 
leiden uit het vierde en v:ijfde lid van art . 5 
der wet. Aangezien nu, zooals ik reeds aaii
stipte, vaststaat, dat deze beklaagde niet was 
eigenaar dor boomen v66rdat deze nog waren 
geveld, kon uit de gebezigde bewijsmiddelen 
,ii.et worden afgeleid, dat deze ~ as eigenaar 
in den zin der wet en in <lien zin is die uitdruk
king uitteraard in de tela,~telegging gesteld. 
Ik acht derhalve de aangehaalde artikelen in 
verband met art. 221 Sv. geschonden waarvan 

op grand van art. 223 van dat wetboek nietig
heid het gevolg is . 

Ware het anders en mijne beschouwing 
onjuist, dan zou het derde en vierde middel 
aan de orde komen, welke ec:b;ter niet tot. cas
satie zouden kunnen leiden. Het doen vellen 

· toch kon m. i. worden aangenomen nu de 
beklaagde we! niet rechtstreeks tot de kappers 
den · 1ast tot vellen heeft ger:ieht, <loch hij <lit 
toch deed door bemiddeling van een onder
geschikte en onder de hier aanwezige omstan
digheden terecht kon worden aangenomen, 
dat de persoon die daadwerkelijk het · hout 
omhakte , niet strafreehtelijk aansprakelijk 
daarvoor kon worden gesteld. Eene beslis
sing omtrent het voorhanden zijn van de 
bizondere omstandigheden die krachtens art. l 
der wet bij het hiel' aanwezige oorlogsgevaar, 
tot een kapverbod zouden mogen leiden, 
mocht door den rechter niet worden gegeven, 
daar de aanwezigheid daarvan uitsluitend ' 
stand ter beoordeeling van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Ambtshalve vestig ik nog Uw aandacht op 
bet feit, dat het kap,verbod niet is bekend 
gemaakt in. de Staatscourant, doch slechts 
bij wege van billetten a.an de ingangen van 
het in deze zaak bedoeld bosch opgehangen. 
Die billetten hielden volgens het vonnis in, 
dat de Inspecteur van het Staatsboschbeheer 
bekend maakt, dat de Minister van Landbouw, 
enz. gezien art. 1 der Nood-Boschwet, heeft 
goedgevonden, met ingang van 4 Mei 1918 
het vellen te verbieden van bosschen en hout· 
opstanden op alle perceelen gelegen i.n sectie 
K der gemeente Vorden . 

Nu schr:ijft art . 1 voor , dat voor zoover een 
kapverbod is van algemeene strekking, bet in 
de Nedcrl. Staatscourant zoo spoedig moge
lijk bekend gemaakt wordt , terwijl in dat 
artikel wordt gesproken van een kap verbod 
voor het geheele Rijk of v oor een gedee!te 
daarvan in het algemeen of in bizondere ge
vallen. 

Ik kan in het verbod zooals dat uit het aan
plakbillet bekend is niet anders zien dan een 
algemeen verbod voor een bepaald gedeelte 
van het grondgebied, <loch dan zou dit verbod 
onverbindend zijn, nu het niet op de bij 
de wet voorgeschrevene wijze is bekend ge
maakt. 

Mjjne conclusie strekt tot vernietiging van 
hej; bestreden vonnis en tot verwijzing der 
zaak naar het Gereohtshof te Arnhem, ten 
einde op het bestaand hooger beroep opnieuw 
te worden berecht en afgedaan. 
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De Hooge Raad, en z. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Jhr . van Meeuwen; 
Gclet op de middelen van cassatie , door den 

requirant voorgest eld. bij memorie : (zie ·cone!. 
Adv .- Gen.); 

0., dat bij het bestreden vonnis met quali
ficatie en strafoplegging, gelijk aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld, ten laste van requirant 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van de Arr.-Rechtbank te Zutphen ,an 3 Maart 
1920: 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerecht shof te 

Arnhem , ten einde op het bestaande hooger 
beroep opnieuw te worden berecht en afge-
daan. (N. J.) 

is bewezen verklaard , dat en z. (zie con e!. 21 J uni 1920 . .ARRE§T van den H oogen Raad. ' 
Adv .-Gen.); I 

0 . ten aanzien van het tweede middel : 
dat hoewel in dit middel art. 211 Sv. niet I 

a.ls geschonden is voorgesteld, blijkend de 
toelichting de strekking er van is t egen het 
best reden vonnis als grief aan te voeren, dat 
uit de bewijsmiddelen, waarop de bewezen
verklaring berust, niet kan volgen , dat requi
rant eigenaar was van de bovenbedoelde boomen; 

dat in dat geval het vonnis niet behoorlijk 
met redenen omkleed zoude zijn en dus dit 
middel als een vorm betreffende , niettegen 

Gebruik van een woning in de Huur
commissiewet is niet te verstaan ale gebruik 
door middel van eigen bewoning van den 
huurder met uitzondering van iedere andere 
wijze van gebruik. 

(Huurcommissiewet art. 1.) 

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

Raden: Mrs. A. J . L . NijpeL~, A. Fentener 
van Vlissingen, H . Hesse en B. Ort. 

staande het s lechts subsidiair is voorgesteld, C. A. H. enz. , requirant van cassatie tegen 
voor het gcval het l • middel zou verworpen een vonnis van de Arr-. Rechtb. te Amsterdam 
worden , toch v66r dat middel behoort onder- van den 30 Maart 1920, waarbij in hooger 
zocht t e worden; beroep, behalve ten aanzien v:an de daarbij 

0. daaromtrent: opgelegde straf, over igens is bevestigd het 
dat de -in het bestreden vonnis aangevoerde vonnis van het Kantongerecht te Amsterdam 

bewijsmiddelen ten opzichte van het eigen- van den 9 December 1_919, bij hetwelk de re
domsrecht op de bedoelde boomen slechts quirant ter zake van ,,in eene gemeen te waar
omvatten de verklaring van requirant, dat voor een huurcommissie is ingesteld als ver 
ruj in 1919 ongeveer vijftig eikenboomen, huurder een hoogere vergoeding onder welken 
st aande t e Vorden in sectie K , kocht en dat naam of in welkon vorm ook bedingen voor het 
hij in Sep tember 1919 aan zijn meesterknecht, gebruik van .eene woning dan de huurprijs die 
getuige Roelvink, opdroeg om die voor hem gold voor de woning op 1 Januari 1918, zonder 
te hakken, en de verklaring van den getuige dat die hoogere huurprij s is goedgekeurd of 
Roelv ink, dat hij in 1919 er bij was, toen vastgesteld door de huurcommissie" met t oe
requirant ongeveer vijftig eiken boomen, te passing van de artt. I j0 • 9 der H uurcommissie 
Vorden staande, kocht, welke boomen in Sep- wet, j0 • 6 en 8 der Huuropzeggingswet en art. 
tember 1919 gehakt zijn ; 23 Sr. was veroordeeld tot eene geldboete van 

da,t in de bewijsmiddelen echter niet s voor- 1 vijfhonderd gulden of . vervangende hechtenis 
komt, waaruit de gevolgtrekking zou kunnen van dertig dagen zijnde de straf bij het vonnis 
gemaakt worden, dat die boomen ter uitvoering I der Rechtbank met vernietiging in zoover van 
dier koopovereenkomst aan requirant zijn het vonnis der Kantonrechter bepaald op eene 
geleverd , welke levering toch had moeten I geldboete van tweehonderd gulden of ver _ 
blijken om aan te mogen nemen, dat requirant vangende hechtenis van vijf en twintig dagen; 

reeds v~ r bet vellen eigenaar dior boomen I De Hooae Raad enz .. 
was , gehJk aan hem was telastegelegd en be- " ' ' 
wezcnverklaard ; 1' Gehoord ' het verslag van den Raadsheer 

dat hot vonnis dus niet behoorlijk met Nijpels ; 
rcdenen is omkleed en mitsdien art. 221 Sv . I Gelet op het middel van cassatic, namens 
jn verband met de in het middel genoemde I de requirant voorgesteld bij memorie ; 
artikelen is geschonden, zoodat dit middel is · Schending of verkeerde toepassing van de 
gegrond; I artt. 211, 221, 239, 247, 257, 391 en volgende 

dat hierdoor een onderzoek n aar de overige Sv . in verband met de artt. 1, 2, 6, 8 en 13a der 
middelen overbodig is : I Huurcommissiewet, doordat het vonnis des 
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Heeren Kantonrechters bevestigd door de I den Kantonrechter door de in het vonnis op 
Rcchtbank, niet, althans niet behoorlijk met I genomen bekentenis van den beklaagde ter 
redenen is omkleed ten aanzien van de telaste- terechtzitting bevestifgd door de aangehaalde 
legging, als zoude beklaagde als verhuurder verklaringen van getuigen, ten laste van den 
,, voor het gebruik" der woning van den huurder requirant is bewezenverklaard, dat hij, op tijd 
bedoelde hoogere vergoeding hebben bedongen; en plaa.ts voormeld, als verhuurder voor het 

0., dat blijkens het in hooger beroep in zoo- gebruik van de bedoelde wcning 1,e Amsterdam 
ver bevestigde vonnis des Kantonrechters ten van genoemden Smit heeft bedongen den 
laste van den beklaagde, nu requirant wettig hoogeren huurprijs van f 137,50: 
en overtuigend is bewezen verklaard, dat hij I dat die bekentenis van den beklaagde onder 
te Amsterdam, omstreeks Mei 1919, als ver- meer inhoudt : ,,dat hij erkent, dat de woning 
huurder voor het gebruik van de woning ge- Weesperzijde 123 huis te Amsterdam op 1 
legen te Amsterdam a.an de Weesperzijde 123 Januari 1918 a. f 5•. per maand was verhuurd 
van M. D. J. Smit heeft bedongen een huur- 1 aan getuige Smit Beklaagde vernam dat 
prijs van een honderd zeven en dertig gulden Smit die woning in Mei 1919 nan zekeren Belle 
50 cent per maand, zulks terwijl de huurprijs had verhuurd voor f 275 per maand. Hij heeft 
van die woning geldende op 1 Januari 1916 1 toen aanvankelijk verla-ngcl, dat Smit hem na 
f 550 per jaar en op 1 Januari 1918 f 50 per aftrek van verschillendP uitgaven ad f 52 im 
maand bedroeg zonder dat die hoogere huurprijs het geheel, in plaats van f 50, f 111.5') zou be
van f 137.50 per ma.and was goedgekeurd of talen per maand maar, heeft daarna geiiischt, 
vastgesteld door de met ingang van 1 Augustus dat Smit hem in plaats van f 111,50 zou betalen 
1917 voor de gemeente Amsterdam ingestelde , f 137.50. Over Mei en Juni 1919 heeft hij mij 
in die geme~nte geldende huurco=issie; dat bed.rag ook betaald"; 

dat dit bewezen feit is gequalificeerd en de da-t de Kantonrechter in die door de ver-
requirant te dier zake door de Rechtbank is klaring van den huurde, Smit als getuige be
veroordeeld als hierboven reeds is opgegeven ; vestigde opga.ven, van den requirant bewijs 

0., dat het middel van ca.ssatie, blijkens beeft kunnen vinden dat de requirant in Mei 
de toelichting hierop berust : dat de huurder 1919 voor het blijv n gebruiken der verhuurde 
Smit de van den requirant gehuurde woning won;ng door Smit op dezelfde wijze, waarop 
reeds sedert 1 Februari 1919 verlaten had; hij <lit toen reeds deed, den hoogeren huurprijs 
hij die woning feitelijk zelf niet gebruikte, maar van f 137.50 van Smit heeft bedongen en op 
elders woonde en dat Smit de hoogere ver- grond van die bewijsmiddelen heeft kunnen 
goeding dan de oorspronkelijke huurprijs heeft aannemen, dat die hoogere huurprijs van Smit 
betaald om te voorkomen eene vordering tot was bedongen voor dat hem toegestane gebru: 
ontbinding der huurovereenkomst met schade- dier won ng, hetwelk, daar gebru k van eene 
vergoeding wegens onderverhuring in strijd I woning in de Nulrcommissiewet niet is te ver
met de huurovereenkomst ; staan als gebruik door middel van eigen be-

dat dus de hoogere huurprijs door den re- woning van den huurder, met uitzondering 
quirant niet van Smit is bedongen voor het ge- van iedere andere wijze van gebruik mede door 
bruik der woning door Smit zelf en daarom de bepalingen dier wet wordt ·getroffen ; 
de huurcommissiewet, die i=ers alleen geldt dat derhalve voor zooveel bij de toelichting 
bij eht bedingen van een huurprijs voor het van het middel het 1egencleel is beweerd, dit 
gebruik eener woning voor den huurder zelf, beweren is ongegrond; 
hier niet toepassel'ijk is ; dat ook de Kantonrechter door de gemelde 

dat in ieder g!}val de beslissing daaromtrent bewijsmiddelen in zijn vonrus op te nemen 
van den Kantonrechter niet behoorlijk met , zijne voormelde beslissing in 1ovenbedoeld op-
redenen is omkleed ; zicht behoorlijL met redenen heeft omkleed, 

0., hieromtrent : zoodat de Rechtbank door bij het bestreden 
dat noch bij het bestreden vonnis, no~h bij vonnis het vonnis des Kantonrechters in zoover 

bet daarbij bevestigde vonnis is ' vastgesteld, te bevdstigen, geen der in het middel aange
dat de verhoogde huurprijs van Smit is ge- heelde wetsbepa,lingen hee~ geschonden ; 
vraagd voor iets anders clan het gebruik der dat bijgevolg het middel niet tot cassatie kan 
bedoelde woning, zoodat aan dit beweren -an leiden ; 
den requirant thans feitelijken grondslag ont- Verwerpt het bernep. 
breekt; 

dat bij het in zoover bevestigde vonnis van 
[Gewezen cwereenkomstig de concl,. Adv.-Gen. 

Mr. Ledeboer.] (N. J".) 
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21 Juni 1920. ARliEST van den Hoogen Raad, 
In art. 1 sub 5°. der wet van 28 Februari 

1891, S. 69 is alleen sprakevanhet baggeren, 
greven en slikkeren, evenals van het vis
schen, aalgeeren enz., hetwelk plaats vindt 

, op of langs de daarbij vermelde .werken 
of in de daarbij vermelde wateren. Deze 
uitlegging volgt uit den tekst en strookt 
met het doel der wet, als bestemd ter 
bescherming van 's Rijks waterstaatswer
ken. 

De vraag of het verbod van art. 3 van 
het Baggerreglement is een bepaling, die 
kan strekken ter bescherming van 's Rijks 
Waterstaatswerken, staat niet ter beoor
deeling van den rechter. 

Het bewezene is echter strafbaar krach
tens art. 3 sub 2°. Baggerreglement, welk 
verbod krachtens art . 1 van dat reglement 
van toepassing is op de Waal. Deze ver
bodsbepaling steunt op art. 1 dezer wet, 
krachtens welke bij alg. maatregel van 
bestuur bepalingen kunnen worden vast
gesteld betreffende o. a. het baggeren, 
graven en slikkeren in de openbare wateren 
onder beheer van het Rijk. 

(Wet 28 Februari 1891 S. 69 art. 1.) 

Voorzi tter : 
Jhr. i\fr. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, 
H. Hesse, Jhr. P. L. van Meeuwen en B . Ort. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Arnhem, requirant van cassatie t egen een 
bij verstek gewezen vonnis van deze llilcht
bank van 9 April 1920, waarbij in hpoger be 
roep, met verbetering en aanvulling van gron
den, werd bevestigd een vonnis van den Kan
tonrechter te Elst van 5 Februari 1920, bij 
hetwelk w'. van E enz., werd ontslagen van 
alle rechtsvervolging. 

toevoegen van de woorden ,,het visschen 
aalgeeren of rapen van schelpdieren of mossel
zaad op of langs de sub. 20. en 30, vermelde 
werken en in de subs. 1°. vermolde wateren" 
als ook de interpunctie, n.l. het ontbreken van 
een komma achter het woord ,,mo selzaad" 
zich tegen die aaneenrijging verzet . 

2°. art. 3 aanhef en sub. 20. a van het Bag
gerreglement, "vastgesteld bij K. B. van 15 Juli 
1909 (S. 272), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij K . B. van 14 Juni 1918 (S. 356) door niet 
verbindend te verklaren deze bepaling van 
het Baggerreglement op grond dat verboden 
wordt het daar nader omschreven gra,-en 
tusschen kribben, onverschillig of die kribben 
onder beheer zijn van het Rijk of van parti
culieren instede van alleen te verbieden het 
graven tusschen kribben, onder beheer van 
het Rijk; . 

dat tot deze beperking geen grond schijnt , 
daar immers de wet van 28 Februari 1891 
(S. 69) volgens de hicrboven gegeven lezing 
van art. 1 dier wet in subs . 5°. de Kroon mach
tiging verleent, mits ter bescherming van 
's Rijks waterstaatswerken, bij algemeenen 
maatregel van bestuur door straffen t e har_id
haven bepalingen te maken betreff!'nde het 
graven zonder eenige verdere re..,trictie; 

30, Art. 211 Sv., omdat de Rechtbank 
heeft nagelaten to overwegen of het Yerbod 
van het Baggerreglement om zonder schrif 
telijke vergunning van den Minister van Water
staat te graven landwaarts van de lijn, welke 
de uiteinclen van kribben - onverschillig of 
deze kribben zijn onder beheer van het Rijk 
of van particulieren - verbindt, indien die 
kribben niet verde:r: van elkaar verwijderd zijn 
dan 300 Meter, een bepaling is, die kan strekken 
t er bescherming van 's Rijkswaterstaatswerken, 
bijv. de rivierdijk, zijnde dit de eenige beper
kende eisch, welke art. 1 sub. 50_ der meer
genoemde wet van 28 F ebruari 1891 stelt. " 

De opvatting van den Heer requirant neor
gelegcl in het eerste middel kan ik niet deelen. 
Ware die juist dan zou claaruit moeten volgen, 

Als cassatiemiddelen zijn •bij memorie voor- niet alleen, dat in ar t. 1 sub. 5°. der aange-

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

gedragen: haalde wet, de woorden baggeren, graven en 
,,1° . . art. l aanhef en sub. 5°. der Wet van I slikkeren· zouden missen verband met de be-

- 28 F ebruari 1891 (S. 69) omdat de llilchtbank doelde werken, maar evcnzeer dat clit verbancl 
ten onrechte dat artikel gelezen heeft also£ niet voorhanden zoude zijn met de wateren 
de woorden ,,op of langs de subs . 20. vermelde waarover gesproken wordt . Het bepaalde 
werken" behooren bij, het graven, daar wowel omtrent baggeren enz. zou dan echter bij ge
het zinsverband t.w. het afzonderlijk samen- breke van plaatsaanwijzing waar het zou 
nemen blijkens bet woord ,,en" van de woorden kunnen gelden geen gezonden zin hebben 
,,het baggeren, graven en slikkeren" en he althans dan z66 ruim en algemeen worden dat 
door middel van het woord ,,alsmede" daaraan het geheel zou vallen buiten het stelsel der. wet. 
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In art. 1 sub 50_ is eerst saamgenomen bag- onderhavig geval niet zou mogen worden aan
geren, graven en slikkeren als min of meer genomen, terwijl beoordeeling van de bepaling 
soortgelijke handelingen althans wat het effect onafhankelijk van het voorliggend geval niet 
daarvan betreft, voorts visschen, aalgeeren tot de taak van den rechter behoorde. 
of rapen van schelpdieren of mosselzaad even- Voor mijne opvatting betreffende de strek
eens als vele pun ten van aanraking hebbende king van de bedoelde bepaling vindt ik overigens 
en dat alles t e zamen heeft men op het oog steun in het reglement zelf. In dat Bagger
voor zoover, dat geschiedt op of langs de sub. reglement toch is volstrekt niet uit het oog 
20. en 30_ vermelde werken of in de sub 1°. verloren, dat de Kroon maatregelen tot be
vermelde wateren, een en antler natuurlijk scherming van kribben, alleen mocht treffen 
voor zoover die werken elk voor zich daartoe indien zij onder Rijksbeheer waren. Men 
kunnen dienen (verg. ook art. 12--1). raadplege b.v. art. 12--1 sub. 1°. a en sub. 20. 

Het tweede en derde middel zijn gebaseerd In het eerste onderdeel wordt verboden op 
op dezelfde lezing van art. 1 sub 5°. der wet bepaalden afstand van verschillende werken 
van 28 Februari 1891 (S. 69) welke ik zoo even te baggeren en z. en oesters, mosselen of mos
als verwerpelijk voorstelde, zoodat ik m:ij ook selzaad te visschen, te aalgeeren enz. In het 
daarmee niet kan vereenigen. tweede, op de werken onder beheer van het 

Toch meen ik met den Heer requirant, dat Rijk schelpen te v isschen. K enlijk strekt 
de bestreden uitspraak niet gehandhaafd zal hier het eerste onderdeel in het belang van 
kunnen worden. Zooals ik reeds aanstipte de wateren, het tweede van de werken. 
lees ik art. 1 aanhef en sub. 10. en 50_ aldus, Het bewezene is derhalve naar m:ijn oordeel 
dat bij algemeenen maatregel van bestuur wel degelijk strafbaar en door den beklaagde 
bepalinger.. kunnen worden vastgesteld be- van rechtsver volging te ontslaan in stede van 
treffende o. a.: het baggeren (op of) langs dezen te veroordeelen, acht ik de artt . 1, 3---1, 
kribben onder beheer van het Rijk en in de 2°. , 23 aanhef en b van het Baggerreglement 
onder dat beheer staande openbare wateren. in verband met art . 1 van de Wet van 28 Fe-

Ter uitvoering dezer wet wordt nu in het bruari 1891 (S. 69) en met art. 214, 256, 257 
Baggerreglement (zie tekst S. 38 van 1919) Sv. geschonden. 
in art. 3---1 sub 2°. o. a . verboden zonder Ik concludeer alzoo tot vernietiging van 
vergunning van den Minister va.ri Waterstaat het bestreden vonnis voorzoover daarbij is 
te baggeren : landwaarts van de lijn welke de bevestigd het vonnis waarvan hooger beroep 
uiteinden van kribben verbindt, indien die voor zoover daarbij het bewezene niet straf
kribben niet verder van elkander verwijderd baar is geoordeeld en beklaagde van rechts
zijn dan driehonderd Meter, welk verbod krach- vervolging is ontslagen, dat de Hooge Raad 
tens art. 1 van dat reglement van toepassing het als bewezen aangenomene zal qualificeeren 
is op de riv ier de Waal. als : zonder te zijn voorzien van eene schrif-

Al zou nu deze bepaling voor zoover ze telijke vergunning van den Minister van 
mocht bedoeld zijn als beschermend een krib, Waterstaat in de rivier de Waal graven land
de dan noodige beperking m:issen betreffende waa.rts van de lijn welke de uiteinden van 
hare toepasselijkheid ten opzichte van door kribben verbindt welke niet verdoc van elkan
het Rijk beheerde kribben, dan nog zou ze der verwijderd zijn dan 300 Meter, den be 
volkomen rechtsgeldig zijn als strekkend in klaagde daaraan schuldig zal verklaren en 
het belang van het openbaar water onder met aanhaling van de zooeven genoemde 
beheer van het Rijk zoo even genoemd. Naar artikelen en art. 23 Sr. hem zal veroordeelen 
mijne meening stond hier juist dat belang op 

I 
tot eene geldboete van f 10, bij niet betaling 

den voorgrond, speciaal dat van behoorlijke te vervangen door hechtenis van 10 dagen. 
waterafvoer ·en van het op diepte houden van 
den vaarweg . In het bestreden en daarbij 
bevestigd vonnis heeft men voorbijgezien, dat 
ook het baggeren landwaa.rts van de bedoelde 
lijn en dus tusschen kribben altijd toch blijft 
baggeren in het bedoeld water i . c. in de Waal , 
zoodat zelfs als de opvatting van de Recht
bank in zoover kon worden aan vaard, dat ook 
bescherming van kribben beoogd werd, toch 
onverbindbaarheid van de bepaling voor het 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op de m:iddelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : (zie cone!. 
adv.-gen.); 

0., dat den gerequirecrde bij inleidende 
dagvaarding is tenlastegelegd, dat hij op 
31 October 1919 des voormiddags omstreeks 
8½ uur te Lent, gemeente Elst, zonder ver-
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gunning van den Minister van Waterstaat ' kribben onder beheer van het Rijk, niet steuut 
heeft gegraven in de rivier de Waal op eene t op genoemde. wet en mitsdien verbindende 
plaats landwaarts van de lijn, welke de uit- I kracht ontbeert ; 
einden v_an de kribben, aang~duid door de I O. m1 ten aan_zien van de middelen van 
afstandmJfers 26120 en 26360 verbindt, welke · cassatie : 
kribben 226 Meter, althans minder dan 300 dat de aan de Kroon gegeven bevoegdheid 
Meter van elkaar · verwijderd zijn ; tot vaststelling bij algemeenen maatregel van 

dat de Rechtbank, met overneming van bestuur van door straffen te handhaven be
hetgeen in het vonnis waarvan appel daar- palingen, volgens art. 1 sub 5 der wet van 
omtrent is overwogen en beslist, het telaste- 28 Februari 1891 (S. 69) onder andere betreft 
gelegd feit en gerequireerde's schuld daaraan ,,het baggeren, graven en slikkeren, alsmede 
als bewezen heeft aangenomen, doch ·het be- het visschen, aalgeeren of rapen van schelp
wezene niet strafbaar heeft geoordeeld en het dieren of mosselzaad op of langs de sub 2°. 
vonnis waarvan appel waarbij de gerequi- en 30, vermelde- werken en in de sub 1°. ver
reerde was. ontslagen van alle rechtsvervol- [ melde wateren"; 
ging, met verbetering en aanvulling van gron- dat deze sub 20. en 30_ vermelde werken, 
den heeft bevestigd op den navolgenden grond: waaronder sub 20. worden genoemd ,,kribben" 

dat het bewezene oplevert een overtreding en de sub 10. vermelde wateren, zijnde de 
van art . 3initio en sub 2, voorkomende in openbare wateren, daarbij uitdrukkelijk worden 
§ 1 op het ,,baggeren en graven in de rivieren beperkt tot die welke zijn ,,onder oeheer van 
van het Rijk van het Baggerreglement"·, in het Rijk" ; -
verband met art. 1 van dit Reglement, waarbij dat nu in art. 1 sub 5°., naa'r tekst en strek
voormelde paragraaf toepassel~jk is verklaard king al!een sprake is van · het baggeren, graven 
op de rivier de Waal; en slikkeren, evenals van het visschen, aal-

dat bij voormeld art . 3initio en sub 2 is geeren enz. hetwelk plaats vindt op of langs 
verboden om zonder vergunning van den de daarbij vermelde werken of in de daarbij 
Minister van Waterstaat te graven landwaarts vermelde wateren ; 
van de Iijn, welke de uiteinden van kribben dat dit blijkt uit de opstelling van hot 
en andere rivierwerken verbindt, indien deze artikel, zijnde daarbij eerst samengenomen 
kribben of rivierwerken niet verder van elkaar de min of nieer gelijksoortige handelingen van 
verwijderd zijn dan 300 Meter; ,,baggeren, graven en slikkeren" en daarna 

dat het artikel in het algemeen spreekt van die van ,, visschen, aalgeeren enz." , terwijl de 
kribben en het verbod zich dus ook richt tegen daarop onmiddellijk volgende woorden ,,op 
het graven in de voormelde rivieren t1L%chen of langs de sub 2°. en 3°. vermelde we,rken en 
kribben die niet staan onder beheer van het in de sub 10. vermelde wateren", de plaatsen 
Rijk , onder andere de in de rivier de Waal aanwijzen waarop het een of het antler, in ver
aanwezige door particulieren aangelegde en band met den aard der handeling, kan worden 
beheerde kribben ; verricht ; 

dat nu het Baggerreglement steuut op de dat deze uitlegging ook strookt :Qiet het 
wet van 28 Februari 1891 (S. 69), waarbij ter doel der wet, als bestemd ter bescherming van 
bescherming van 's Rijks Waterstaatswerken 's Rijks Waterstaatswerken ; 
en ter verzekering van het doelmatig en veilig dat hieruit volgt dat de stelling waarop de 
·gebruik dier werken, a.an de Kroon de bevoegd- 1 middelen berusten, te weten : dat de wet van 
heid is gege_ven om bij a!gemeenen maatregel 28 Februari 1891 (~-. 69), bij art. 1 sub 5°. aan 
van bestuur ·door straffen te handhaven, be- de Kroon macht1gmg zou verleenen, nnts 
palingen vast te stellen betreffende onder ' ter bescherming van 's Rijks Waterstaats

, andere het graven op en langs de sub 20. van I werken, bij algemeenen maatregel van bestuur 
art. 1 genoemde werken, waaronder ,,kribben" door straffen te handhaven, bepalingen vast 
worden genoemd, met de uitdrukkelijke toe- te stellen, betreffende het graven zonder eenige 
,oeging ,,alles voor zoover die werken zijn restrictie, namelijk ook dan wanneer dit graven 
waterstaatswerken onder beheer van het Rijk", plaats vindt op of angs andere dan de sub 
hetgeen trouwens ook ligt in de lijn van de 20. vilrmelde werken, is onjuist en derhalve 
wet die zich de bescherming van 's Rijks de middelen op dien grond niet tot cassatie 
Waterstaatswerken ten doe! stelt; I kunnen leiden ; 

dat dus voormeld verbod van het Bagger- dat, wat meer 'in het bijzonder de bij het 
reglement, · waar het zich niet bepaalt tot I derde middel beweerde schending van art . 211 
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Sv. betreft, op grond dat de Rechtbank heeft 
nagelaten te overwegen - onverschillig of de 
bij dagvaarding bedoelde kribben zijn onder 
het beheer van het Rijk of van particulieren -
of in het m ddel genoenid verbod · van het 
Baggerreglement is eene bepaling die kan 
strekken ter bescherming van 's Rijks Water. 
staatswerken bijvoorbeeld de rivierdijk: dat, 
waar de wet in art. 1 sub 10. tot en met so. de 
gevallen omschrijft ten aanzien wa.arvan door 
straffen te handha.ven, bepalingen bij alge
meenen maatregel van bestuur mogen worden 
vastgesteld en in den aanhef van dit artikel 
zelf deze bepalingen aanmerkt als te strekken 
ter bescherming van 's Rijks Water~taats
werken, de vraag of aan dit vereischte is vol
daan, niet staat aan de overweging en ter 
beoordeeling van den rechter, en derhalve 
ook op dien grond het middel is onaan
nemelijk; 

0. echter, dat het bewezenverklaarde feit 
ten onrechte niet strafbaar is geoordeeld ; 

dat toch bij art. 3-1 sub 2°. van het Bag
gerreglement (K. B. 15 Juli 1909, S. 272), 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 2 Januari 
1919 (S. 1) wordt verboden het zonder te zijn 
voorzien van eene schriftelijke vergunning 
van deu Minister van Waterstaat, baggeren of 
graven landwaarts van de lijn welke de uit
einden onder andere van de kribben verbindt, 
indien de kribben niet verder van elkander 
verwijderd zijn dan 300 Meter, welke verbod 
krachtens art. l · van het Reglement van toe
passing is op de rivier de Waal; 

dat nu, gelijk hierboven werd overwogen, 
krachtens art. 1 aanhef, sub 10. en sub 50_ der 
meergenoemde wet van 28 Februari 1891, 
bij algemeenen maa.tregel van bestuur be
palingen kunnen worden vastgesteld betre'f
fende onder andere het baggeren, graven en 
slikkeren in de openbare wateren onder beheer 
van het Rijk, zoodat de voormelde bij het 
Reglement gegeven verbodsbepaling, op wel
ker overtreding bij art. 23 ae.nhef en sub b 
va.n dat Reglement straf is gesteld, haren grond 
vindt in deze wet en derhalve het bewezen
verklaarde feit kra.chtens voorme!de bepa in
gen strafbaar is ; 

dat dus de Rechtbank, door het vonnis van 
den Kantonrechter, voor zoover daarbij het 
bewezenverklaa.rde niet strafba.ar werd ver
klaard en de gerequireerde te dier zake werd 
ontslagen van alle rechtsvervolging, te be
vestigen, heeft geschonden de artt. 1, 3-1 
sub 2, 23 aanhef en b van het Ba.ggerreglement, 
in verband met art. 1 aanhef en sub 10. en sub 

50_ der wet van 28 Februari 1891 (S. 69), en 
art. 216 Sv. verkeercl heeft toegepast ; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Arnhem op den 9 April 1920 in deze zaak gewe
zen, behalvo voor zoover daarbij is bevestigd het 
vonnis van den Kantonrechter te Elst van 
5 Februari 1920 ten aanzien van de bewezen
verklaring van het telastegelegde en gereq ui
reerde's 'schuld claaraan ; 

Rechtdoende krachtens art . 105 R. 0.; 
Vernietigt, behalve op voormelde punten, 

het vonnis van den Kantonrechter t e Elst ; 
Verkla.art het bewezene strafbaar; 
Qualificeert dit als : ,,zonder te zijn voor

zien van eene schriftelijke verl):unning van 
den Minister van Waterstaat, in de riv ier de 
Waal graven landwaarts van de lijn welke de 
uiteinden van kribben verbindt, welke niet 
verder van elkander verwijde1·d zijn dan 
3 Meter"; 

Vorklaart den gerequireerde daaraan schul
dig; 

Gezien de laatstelijk vermelde artikelen 
van het Baggerreglement en van de Wet van 
28 Februari 1891 (S. 69), alsmede art. 23 Sr.; 

Veroordeelt den gerequireerde tot eene 
geldboete van f 10, bij gebreke van betaling 
te vervangen door hechtenis van 10 dagen . 

(N. J.) 

21 Juni 1920. ARREST van den Hoogen Raad. 
Wanneer eene verordening niets inhoudt 

omtrent het tijdstip harer inwerkingtre
ding, treedt zij volgens art. 174 der Ge-
meentewet eerst in werking op den derden 
<lag na dien der afkondiging en kan dus 
niet worden toegepast op een feit binnen 
<lien termijn gepleegd. 

1°. A. C. van H., bloemist, geboren 15 Jan. 
1891 en wonende te Teteringen, en 2°. H. J. 
van G., boekhouder, geboren 23 Nov. 1877 
en wonende te Breda, zijn requiranten ,an 

I cassatie tegen een vonnis van het Kantonge
recht te Breda, van den 26sten Maart 1920, 

1 waarbij requiranten ter zake van : ,,het zioh 
1 te Breda in eene voor het publiek toegankelijke 

localiteit geheel gemaskerd vertoonen", met 
I toepassing van de artt. 19 en 30 der Algemeene 

Politieverordening voor de gemeente Breda, 
en de artt. 23 en 91 Strafr., werden veroor
deeld ieder tot een geldboete van f 0.50 en 
tot vervangende hechtenis van een dag . 

Nadat was gehoord het verslag van den 
raadsheer Jhr. van Meeuwen, en het beroep 
namens de requiranten was toegelicht door 
Mr. F. Kokosky, advocaat te Amsterdam, 
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heeft de adv. -gen. Tak de volgende conclusie 
genomen: 

Edele Hoog Achtbare Heeren I 

De Verordening van de gemeente Breda, 
die ik in mijne zooeven genomen conclusie 
hesprak, werd door den Raad vastgesteld in zijne 
vergadering van 3 Fehr. 1920, terwijl zij, 
ingevolge . besluit van 4 Febr. 1920, den vol
genden dag werd afgekondigd. 

Over eenig antler tijdstip van in werking 
treden dan op den in art. 174 der Gemeentewet 
aangewezen derden dag na dien harer afkon
diging, zwijgt zij, zoodat zij sedert 8 Fehr. 
1920 kracht heeft. 

Overtreding van art. 19 dus gepleegd op 
7 Fehruari 1920, gelijk door den Kantonrech
ter als hewezen is aangenomen, was niet straf
haar, waarom het tegen voorliggend vonnis 
opgeworpen eerste middel luidende : 

,,Schending of verkeerde toepassing van 
a.rt. 174, juncto art. 168 der Gemeentewet, 
doordat de Kantonrechter het gewijzigde art. 
19 der Algemeene Politieverordening van Breda 
heeft toegepast op .het door de requiranten 
gepleegde feit, en zulks niettegenstaande dat 
gewijzigde artikel ten tijde van het plegen 
van het ten laste gelegde feit niet verhindend 
was", gegrond is en ik mij derhalve van hespre
king der overige grieven mag onthouden. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging der 
gegeven beslissing, voor zoover requiranten 
daarhij werden veroordeeld, en voorts dat 
Uw Raad, ten principale recht doende, ze 
van alle rechtsvervolging zal ontslaan. 

De-Hooge)Raad, enz. ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
de requiranten voorgesteld hij pleidooi · zie 
conclusie adv.-gen .; 

0., dat bij het bestreden vonnis met qua
lificatie en strafoplegging, gelijk aan het hoofd 
van dit arrest is vermeld, in overeenstemming 

, met hetgeen aan requiranten is te laste gelegd, 
is hewezen verklaard, dat zij op 7 Fehr. 1920, 
des namiddags omstreeks 10 uur, onder de 
gemeente Breda, ieder afzonderlijk zich hebben 
vertoond in de groote tooneel- en concertzaal 
van het Gebouw der vereeniging ,,Concordia", 
aan het van Coothplein, zijnde deze zaal eene 
voor het puhliek toegankelijke localiteit , zulks, 
terwijl zij geheel gemaskerd waren ; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de Kantonrechter het hewezen verklaarde 
feit strafhaar heeft geoordeeld, op grond van 
art. 19 der Algemeene Politieverordening der 

gemeente Breda, gelijk dit artikel luidr, nadat 
bet hij de door den Raad dier gemeente in 
zijne vergadering van 3 Febr. 1920 vastgestelde 
verordening is gewijzigd; 

dat laatstgenoemde Verordening den 5en 
Fehr. 1920 is afgekondigd; 

dat, waar deze verordening niets inhoudt 
omtrent het tijdstip harer inwerkingtreding, 
zij ingevolge art. 174 der Gemeentewet eerst 
in werking is getreden op den derden dag na 
dien, waarop zij is afgekondigd, zijnde dus den 

1 
Sen Fehr. 1920; 

dat mitsdien het aldus gewijzigd art. 19 van 

1 genoemde Algemeene Politieverordening op 
het hewezen verklaarde feit, dat den 7en Fehr. 

1 was gepleegd, niet van toepassing is ; 
dat dit feit, ook niet strafhaar is krachtens 

art. 19 dier Verordening, gelijk dit luidde voor 
de verande.ring, noch krachtens eenig andere 
strafhepaling ; 

dat dus het eerste middel is gegrond ; 
0., dat hierdoor een onderzoek naar de 

overige middelen van cassatie achterwege 
hlijven, daar deze middelen alle hetrekking 
hehhen op· de verhindha-arheid of toepasselijk
heid van het gewijzigde art. 19; 

Vernietigt het in deze zaak gewezen vonnis 
van den Kantonrechter te Breda, doch alleen 
voor wat hetreft de aan het feit gegeven quali
ficatie en de veroordeeling van requiranten; 

Recht doende krachtens art. 105 R. 0.: 
Verklaart het aan requiranten te laste gelegde 

feit -niet strafhaar ; 
Ontslaat hen te dier zake van alle rechts

vervolging. 

22 Juni 1920. BE"LUIT, houdende voorschrif
ten voor de opleiding van bulpkeurmeester 
van vee en vleesch voor de hinnenlandsche 
vleeschkeuring. S 314. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 4 Mei 1920, n°. 7579, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gezien artikel 25, tweede lid, van de Vleesch
keuringswet (Staatsb'/n,d 1919, n°. 524); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1920, no 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arheid van 18 Juni 1920, n°. 10333, 
afdeeling Volksgezondheid ; 

Hehben goedgevonden en verstaan vast te 
stellen de navolgende regels, volgens welke de 
hevoegdheid wordt verkregen als hulpkeur
meester van vee en vleesch op te treden : · 
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I 9. 1. Het hoofd van den oursus is belast 
§ 1. Algemeene bepalingen. I met de administratie en met de zorg voor het 

Art. 1. In deze voorsohriften wordt ver- aanschaffen der leerlniddelen, waarvan hij een 
staan onder : inventaris bijhoudt. 

a. ,,Minister", de Minister belast met de ' 2. Hij maakt in overleg met den hoofd
uitvoering van de Vleesohkeuringswet (Staats- ; inspecteur een rooster van lesuren op, we!ke 
blad 1919, no. 524) ; . v66r den aanvang van den cursus aan de goed-

b. ,,Di reoteur-Generaal", de Directeur- I keuring van den Directeur-Generaal wordt 
Genera.al, hoofd van de afdeeling Volksgezond- onderworpen. . 
heid van het Departement van vorenbedoelden I 3. . Hij geeft den Directeur-~en_era~l en den 
Minister ; hoofdinspecteur de verlangde mhchtmgen en 

c. ,,hoofdinspecteur" en ,,inspecteur", de deelt dezen laatste ult eigen beweging steeds 
hoofdinspecteur en de inspecteurs belast met II mede, hetgeen vermeldenswaardig op den 
het toezicht op de naleving van de Vleesch- cursus voorvalt. 
keuringswet ; I 4. Hij zendt na afloop van den cursus door 

d. ,,het hoofd'', de persoon bedoeld in 
I 

tusschenkomst van den hoofdinspecteur een 
artikel 8; verslag aan den Directeur-Generaal m et bij-

e. ,,de wet" de Vleeschkeuringswet (Staats · voeging van den inventaris der leermiddelen 
blad 1919, n°. 524). ter waarmerking. 

§2. Van het onderwijs. 

2. Het doel van het onderwijs, dat in een 
cursus wordt gegeven, is aan niet-veeartsenij
kundigen de noodige kennis te verstrekken om 
als hulpkeurmeester bij een vee- en vleesch
keuringsdienst bij de wet voorgeschreven, werk
zaam te kunnen zijn . 

3. Het onderwijs omvat theorie en prak
tijk van de vee- en vleeschkeuring ; kennis van 
smetstoffen, ontsmettingsmiddelen en eenige 
toepassing dezer laatsten ; kennis van de be
palingen der wet en de daaruit voortvloeiende 
wettelijke voorschriften, alsmede van die b't)
pa.lingen der Wet tot regeling van het Vee
a.rtsenijkundig Staatstoezicht, welke voor den 
hulpkeurmeester noodig wordt geacht. 

4. 1. Een cursus duurt ten minste 2 
maanden. 

2. H et aantal leerlingen bedraagt voor 
iederen cursus ten hoogste 10, ongerekend de 
personen, bedoeld bij artikel 19, n°. 2, letter a. 

5. Het onderwijs en de leermiddelen worden 
kosteloos verstrekt. 

6. 1. De Minister bepaalt jaa.rlijks het aan
tal te houden cursussen. 

2. Hij stelt het leerplan vast en wijst de 
plaatsen aan, waar de cursussen zullen worden 
gehouden. 

§ 3. Van de leeraren. 

7. Het onderwijs wordt gegeven door vee- J 

artsen. 
8. De leeraren worden benoemd, geschorst 

en ontslagen door den Minister, die een hunner 
a.ls hoofd van de; cursus aanwijst en hunne ver
goeding regelt . 

10. 1. De Directeur-Generaal wijst den 
leeraar aan, die het hoofd bij ongesteldheid, 
verhindering of afwezigheid vervangt. 

Het hoofd geeft van elke vervanging on ver
wijld kennis aan den hoofdinspecteur. 

2. Bevindt het hoofd zich in de onmogelijk· 
heid de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
te doen, dan treedt de ingevolge dat lid aange
wezen leeraar uit eigen beweging als waar
nemend hoofd op en wordt door hem ten 
spoedigste van het gebeurde kennis gegeven 
aan den Directeur-Generaal door tusschenkomst 
van den hoofdinspecteur. 

3. Voor eene afwezigheid van meer. dan 3 
dagen vraagt het hoofd vergunning aan den 
Directeur-G@.eraal. 

11. De leeraren gedragen zi ch in zaken, den 
cursus betreffende , naar de beslissing van het 
hoofd. 

12. 1. Is een der leeraren door ongesteld
heid verhinderd onderwijs te geven, dan ver
wittigt hij daarvan onverwijld het hoofd. Deze 
neemt ten spoedigste ma.atregelen om hem 
tijdelijk te doen vervangen. 

2. Bij ontstentenis van een Jeeraar geduren
de !anger dan een week wordt voor de vervulling 
van de hem opgedragen lessen door het hoofd, 
in overleg met den hoofdinspecteureeneregeling 
ontworpen en aan den Directeur-Generaal ter 
goedkeuring ingezonden. 

§ 4. Van de leerlingen. 

13. 1. Behoudens het bepaalde bij artikel 
19, no. 2, letter b, worden tot een cursus a.Ileen 
toegelaten zij, die : 

• a. den leeftijd van 23 jaren hebben bereikt 
en <lien van 35 jaren niet hebben overschreden, 
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lichamelijk goed ontwikkeld en gezond, in het De Minister wijst den waamemeud voorzitter 
volle bezit hunner zintuigen en van goed zede- en den secretaris aan. 
lijk gedrag zijn ; 18. De commissie brengt binnen 1 maand 

b. gedurende ten minste drie jaren als I na afloop van ieder examen hiervan een ver
slachter en slager werkzaam zijn geweest en slag nit aan den Directeur-Generaal. 
van wie het voldoende aannemekelijk is dat zij I · 
het slachtersvak en het slagersvak kennen ; § 6. Slot- en overgangsbepalingen. 

c. door het afleggen van een openbaar 19. l. Zij, die bij het in werking treden van 
examen, ten overstaan van den hoofdinspecteur / dit regement in het bezit zijn van het diploma, 
doen blijken voldoende onderlegd te zijn in de verkregen overeenkomstig de bepalingen van 
beginselen der Nederlandsche taal, in lezen, het Koninklijk besluit van 25 April 1905, no. 
schrijven en rekenen, alsmede in de kennis van 110, worden geacht ,,hulpkeurmeester" te zijn, 
het metrieke stelsel; in den geest van artikel 1, letter c, van het 

d. voldoende aan de onder letters a, b en c besluit van 5 Juni 1920 (Staatsbl.ad n°. 285) tot 
gestelde voorwaarden, door het hoofd zijn in- uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de 
geschreven . Vleeschkeuringswet (Staatsbl.ad 1919, n°. 524). 

2. Wanneer voor toelating tot een cursus 2. Zij, die bij het in werking treden van dit 
meer dan 10 personen in aanmerking komen, reglement niet in het bezit zijn van het in vorig 
gaan zij voor, die het beste examen hebben af- lid bedoelde diploma, kunnen : 
gelegd. a. met toestemming van den Minister, toe-

3. Ter uitvoering van het bepaalde in het gelaten worden tot het theoretisch gedeelte 
eerste lid, letter a, worden de deelnemers koste- van een cursus, indien zij een, door den betrok
loos geneeskundig onderzocht. Voor het exa- ken burgemeester verstrekt · bewijs overleggen, 
men bedoeld in het eerste lid letter c, doet de sedert ten minste gedurende een jaar werk
hoofdinspecteur zich bijstaan door een of meer zaam te zijn geweest bij een gemeentelijken 
inspecteurs en door onderwijzers. vee- en vleeschkeuringsdienst; 

4. De Minister regelt de vergoeding van hen, b. met toestemming van den Minister, ook 
wier bijstancl ingevolge het derde lid is inge- zonder een cursus te hebben gevolgd, gedurende 
roepen. een jaar, gerekend van den dag van in werking 

14. 1. De leerlingen zijn gehoorzaamheid treden van dit besluit, zich onderwerpen aan 
verschuldigd aan de leeraren. Indien zij de het in artikel 15 bedoelde examen, mits zij be
orde storen, moeten zij zich op bevel van den halve de verklaring genoemd in lid 2, letter a 
leeraar verwijderen. De leeraar geeft van het kunnen overleggen eene verklaring van den 
voorgevallene zoodra mogelijk kennis aan het verantwoordelijken veearts van een gemeente
hoofd. lijken vee- en vleeschkeuringsdienst onder 

2. Wanneer een leerling zich bij herhaling wiens leiding zij werkzaam zijn, dat naar diens 
~chuldig maakt aan wangedrag, nalatigheid of oordeel zij de vereischte bekwaamheid daar
verzet, of in het algemeen nadeelig op · zijn voor bezitten. 
medeleerlingen werkt, kan hem door het hoofd Onze Minister van Arbeid is belast met de 
voor ten hoogste 14 dagen en door den Minister uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
voor altijd het bijwonen van een cursus worden zal worden geplaatst en waarvan afschrift za] 
ontzegd. worden gezonden aan den Raad van State. 

15. Aan het einde van een cursus wordt een Het Loo, den 22sten Juni 1920. 
penbaar examen afgenomen ter verkrijging WILHELMINA. 
an een kosteloos nit te reiken diploma van De Minieter van Arbeid, AALBERSE. 
ulpkeurmeester van vee en vleesch. (Uitgeg. 8 Juli 1920.) 
16. De hoofdinspecteur en de door hem aan 

e wijzen inspecteurs zijn belast met het toe
icht op de cursussen. 

§ 5. Van de examen-commiesie. 

17. 1. Het in artikel 15 bedoelde examen 
vordt afgenomen door eene commissie van 
eeartsen, waarvan de leden door den Minister 
orden benoemd. De hoofdinspecteur, tevens 
d, treedt als voorzitter der commissie op. 

22 Jun, 1920. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandschb Zaken aan de Commis-
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende inlichtingen nit het strafregister. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft 
bij circula.ire van .. Juni jl. het navolgende 
ter kennis gebracht van de Commissarissen 
der Koningin ; 

De Minister van Justitie vestigt er mijne 
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aa.ndacht op, dat hem is gebleken, "dat door I 25 Jm,i 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
burgemeesters meermalen aanvragen van ge- de eischen van toelating tot de hoogere 
gevens uit het strafregister aan den Oflicier burgerscholen met vijfjarigen ·cursus. 
van Justitie geschieden, voor doeleinden, waar- S. 316. 
voor de bevoegdheid tot die aanvragen niet Wu WILHELMINA, ENZ. 
is verleend. Het strafregister is eene instel- Op de voordracht van Onzen Minister van 
ling van geheimen aard en dient in beginsel Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
slechts voor justitieele doeleinden te worden 23 April 1920 n°. 2164/3, Afdeeling Middelbaar 
gebruikt, behoudens de uitzonderingen, die Onderwijs ; 
aan de burgemeesters bekend zijn. Den Raad van State gehoord (advies van 

U H.E.G. gelieve de burgemeesters in Uwe 8 Juni 1920, nc. 19); 
provincie met het bovenstaande in kennis te Gezien het nader rapport van Onzen voor
stellen en hun te verzoeken de aanvragen tot noemden :\finister van 21 Juni 1920 n°. 3698, 
de geoorloofde doeleinden te beperken, en ter Afdeeling Middelbaar Onderwijs; 
voorkoming van noodelooze administratie en Overwegende, clat artikel 2lb1'.s der wet op 
briefwisseling, steeds het juiste doel bij hunne het Middelbaar Onderwijs voorschrijft, dat 
aanvrage te vermelden (Gem.-Stem.) de eischen van toelating tot de hoogere burger-

scholen met vijfjarigen cursus bij algemeenen 
24 Juni 1920. BESLUIT tot aanwijzing, over- maatregel van bestuur worden vastgesteld; 

eenkomstig artikel 170 der hoogeronder- Hebben goedgevonden en verstaan: 
wijswet, van de stichting ,,Leidsch Univer- Met ingang van den dag, waarop in werking: 
siteits-Fonds", gevestigd te Leiden, als treedt de wet van 1 Maart 1920 (St,aatsblad 
bevoegd om bij de faculteit der wis- en n°. 106), vast te stellen de navolgende bepa
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te lingen tot regeling van de eischen van toe
LeidP-n een bijzonderen !eerstoel te ves- lating tot de hoogere burgerscholen met vijf-
tigen. S . 315. jarigen cursus : 

WIJ WILHELMI A, ENZ. Art. I. Orn als leerling tot de eerste klasse 
Op de voordracht van Onzen Minister van eener hoogere burgerschool met vijfjarigen 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van cursus te worden toegelaten, moet behoudens 
26 Mei 1920, n°. 1912/3, afdeeling Hooger het bepaalde in artikel VI, een examen worden 
Onderwijs; afgelegd in de vakken: Rekenen, Nederland-

Gelet op de artikelen 170, 171 en 172 der sche ta.al, Aardrijkskunde en Geschiedenis. 
hoogeronderwijswet ; Uit het schriftelijk werk moet blijken, dat de 

Den Raad van State gehoord (advies van candidaat net en duidelijk schrijft. 
15 Juni 1920, n°. 25) ; Art. II. Dit examen wordt afgenomen door 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- 1eeraren der school. 
noemden Minister van 19 Juni 1920, no. 2215, De Directeur wijst de leeraren aa.n, die de 
afdeeling Hooger Onderwijs ; commissie van examen vormen en is voor-

Hebben goedgevonden en versta.a.n : zitter der commissie. Over den uitslag van 
de stichting ,,Leidsch Universiteits-Fonds", het exa.men wordt door de commissie bij meer

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als bevoegd, derheid van stemmen beslist; bij staking van 
om bij de faculteit der wis- en natuurkunde stemmen beslist de voorzitter. 
aan de Rijksuni ersiteit te Leiden een bijzon- Art. III. Het examen tot de eerste klasse 
deren leerstoel te vestigen, opdat door den om vat voor : 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 1. Rekenen : 
worde gegeven in de natuurkunde. a. de vier hoofdbewerkingen met geheele 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en getallen, tiendeelige (geen repeteerende) en 
Wetenschappen is bela.st met de uitvoering . gewone breuken, en het uitwerken van niet 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal te ingewikkeldo vormen ; 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal b. bekendheid met de eenvoudigste ken
worden gezonden aan den Ra.ad van State. I merken van deelbaarheid en het zoeken van 

Het Loo, den 24sten Juni 1920. I het kleinste gemeene veelvoud en den grootsten 
WILHELMINA. gemeenen deeler door ontbinding in factoren; 

De Miniater van Onderwija, I c. kennis van het metriek stelsel ; 
Kunsten en Wetenschappen, I d. hetoplossen vaneenvoudigevraagstukken; 

J. TH. DE VISSER. e. geoefendheid in het rekenen nit het hoofd 
( UitgP.q. 27 Juli 1920.) met niet te groote getallen. 
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2. Nederlandsche taal: 
a. nauwkeurig en natuurlijk lezen en goed 

verstaan van eenvoudig proza en zeer een 
voudige poezie ; 

b. eenige bedrevenheid in het schriftelijk 
weergeven van een eerst verteld en daarna 
voorgelezen opstelverhaaltje ; 

c. het zonder grove fouten maken van een 
dictee of invulocfening, in hoofdzaak loopende 
over de werkwoordsvormen ; 

d. eenige bekendheid met de deelen van 
den zin (gezegde, onderwerp, belanghebbend 
{meewerkend) en lijdend voorwerp, bijvoeg· 
lijke en bijwoordelijke bepaling) en met de 
woordsoorten .. 

3. A ardrijlcskunde: 
Kennis der hoofdzaken uit de aardrijkskunde 

van Nederland. 
"Eenige topografische kennis van de Neder

andsche bezittingen en "kolonien en den weg 
daarheen. Eenige kennis van de aardrijkR
kunde van Europa ; onderlinge ligging der 
" taten . De namen en l igging van enkele der 
belangrijkste gebergten, wateren en steden 
van Europa. De namen en Jigging der voor
naamste staten in de overige werelddeelen en 
de namen en ligging van de voor Nederland het 
meest van belang zijnde steden in die staten . 
_De namen en ligging der wereldzeeen. 

4. Geschiedeni.• : 
Bekendheid met de voornaamste gebeurte

nissen en personen uit de Vaderlandsche Ge
schiedenis, vooral va-n 1500 tot 1815, kennis 
van eonige der voornaamste jaartallen. Be
Ji:endheid met de allervoornaamste gebeurte
nissen uit de Algemeene Geschiedenis, voor 
zoover die van directen invloed zijn geweest 
op de Vaderlandsche Geschiedenis. 

Art. IV. Het oordeel over de kennis der 
-candidaten in elk der vakken wordt uitgedrukt 
<loor een der cijfers 1 tot 10, aan welke de 
volgende beteekenis is te hechten : 
10 uitmuntend. 5 even voldoende. 

9 zeer goed . 4- onvoldoende. 
8 goed. 3 gering. 
7 ruim voldoende. 2 slecht. 
6 voldoende. l zeer slecht. 
Art. V. Bij · het examen voor de eerste 

klasse worden de candidaten slechts dan toe 
gelaten, indien zij voor rekenen on Nederland
sche taal ten minste het cijfer 6, voor een der 
vakken aardrijkskunde en geschiedenis ten 
minste het cijfer 5, en voor de vier v~kken, 
te zamen ten minste 22 punten hebben ver
kregen. 

Candidaten wier handschrift onvoldoende 

1 \J:lO. 

is, moeten ten minste 23 punten hebben ver
kregen. 

Art. VI. Van het toelatingsexamen tot de 
eerste klasse worden vrijgesteld de candidaten, 
die eene 1 schriftelijke verklaring overleggen 
van bet hoofd der lagere school, die zij het 
laatst bezocht hebben, waarbi.i zij door dozen 
wordcn gescbikt en bekwaam geacht het onder
wijs in de eerste klasse eener hoogere burger
school met vijfjarigen cursus te volgen. Deze 
verklaring moet vergezeld gaan van een staat 
hunner vorderingen, waaruit blijkt, dat zij 
naar de in artikel IV bedoelde schaal voor 
rekenen en Nederlandsche taal ten minste 
het cijfer 6, voor Mn der vakken aardrijks
kunde en geschiedenis ten rninste het cijfer Ii, 
en voor de v ier exam<>n vakken ten minste 22 
punwn hebben verkregen. 

Candidaten,· wier ha.ndschrift onvoldoende 
is, moeten tenminste 23 punten hebben ver
kregen. 

Indien · godurende twee achtereenvolgende 
jaren aan directeur en leeraren eener hoogere 
burgerschool gebleken is, dat verklaringen van 
het hoofd eener bepaalde lagere school, als in 
het eerste lid bedoeld, geen yoldoende bekwaam -
heid en geschiktheid waarborgen, kan de 
Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs 
bepalen, dat de leerlingen dier school gedurende 
ten hoogste drie jaren niet van het toelatings
examen mogen worden vrijgestPld . Blijkt 
na afloop van dien termijn andermaa!, dat 
het hoofd d ier sch0ol rl e verklaringen te licht
vaardig afgeeft, dan kan de Inspecteur bepalen, 
dat aan de leerlingen die r school tot weder
opzegging geen vrijstelling Yan het toelatings
examen mag worden verloend. · 

Het bestuur der daarbij betrokken lagere 
school kan van de bes.lissing van den Inspec
teur van het Middelbaar Onderwijs bij Onzen 
Minister van Onderwij s, Kunst,en en Weten-
schappen in beroep komen. · 

Art. VIL Niet-leerlingen der school wor
den. behoudens het bepaalde in artikel VIII 
en IX tot de tweede, derde, vierde en vijfde 
klasse eener hoogei\ burgerschool met vijf
iarigen cursus slechts toegelaten na het afleg
gen· van een examen, waaruit blijkt, dat zij 
in staat zijn, het onderwijs in de klasse, waar
voor zij zich aangemeld hebben, te volgen. 

Voor de samenstelling der commissie met 
deze examens belast, en voor het bepalen van 
den uitslag van deze examens geldt het be
paalde in artikel If. 

Art. VIU. L eerlingen, kornende van een 
and ere hoogere bu rgerschool worden door den 

:J5 
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directeur der hoogere burgerschool, voor welke j versche voile melk . 
zij zich aanme!den zonder examen toegelaten, I gesteriliseerde melk. 
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f 0.40 per 100 L. ; 
0,40 ,, 100 
0,40 ,, 100 
0,40 ,, 100 ,, 

tot deze!fde klasse, waarin zij, volgens eene taptemelk. . . . . 
schriftelijke verklaring van den directeur der kamemelk. . . 
school, die zij ver!ieten, hadden kunnen plaats gecondens. afgeroomde 
nemen, indien zij daar gebleven waren. I melk . . . . . . . . 1,25 ,, 35 K.G. ; 

Art. IX. Leerlingen in het bezit van ecn gecondens. voile melk . 1,60 ,, 35 
getuigschrift wegens voldoende afleggen van afgeroomde me\kpoeder 1,35 ,, 8½ ,, 
het eindexamen eener hoogere burgerschool met voile melkpoeder. 1,80 ,, 11½ ,, 
driejarigen cursus, worden door den directeur boter . 0,03 ,, 
der hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus room . . . . . . 0,01½,, L. ; 
toegelaten tot de vierde klasse, wanneer zij kaas . . . . . . 0,30 ,. K.G. ; 
behalve dit getuigschrift, over!eggen eene en/of in bet ter beschikking van de Regeering
schriftelijke verkla.ring van den directeur der of van eenig van Regeeringswege met de bin
school, die zij ver!ieten, waarbij zij door dezen nenlandsche melkrnorziening belast lichaam 
geschikt en bekwaam worden geacht, het ste!len of houden van melk ten behoeve dier 
onderwijs in de vierde klasse te volgen. voorziening. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en De te betalen bedragen mogen met inacht-
Wetenschappen is belast met de uitvoering naming van de in h_et vorig lid genoemde 
van dit besluit, hetwelk in het Staatablacl zal maxima, evenals de t er beschikking te stellen 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal of t e houden hoeveelheden melk, door de Neder-
worden gezonden aan den Raad van State. landsche Uitvoermaatschappij te!kens slechts. 

Het Loo, den 25sten Juni 1920 worden vastgesteld op voorstel of na bekomen 
goedkeuring van Onze Ministers van Landbouw • 

WILHELMINA. Nijverheid en Handel en van Financien. 
De Minister van O'llderwij1, Onze Ministers van Landbouw, Nijverheid 
K uruten en W eten!chappe'll, en Handel en van Financien zijn be!ast met de 

J. Tu. DE VISSER. uitvoering van dit besluit, hetwelk in het. 
( Uitgeg. 13 Juli 1920.) Btaatablad, zal worden geplaatst. 

25 Juni 1920. BESLUIT tot het verleenen van 
machtiging aan de Nederlandsche Uit
voermaatschappij om aan de overdrach
ten tot uitvoer van eenige zuivelartikelen 
voorwaarden te verbinden. S. 317. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Het Loo, den 25sten Juni 1920. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 16 Juli 1920.) 

1I 25 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van 
Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken aan de Commissa-

Land bouw, Nijverheid en Handel en van rissen der Koningin in de procinciiin 
Financgn van den 2lsten Juni 1920, no. 632, betreffende herkeuring van trekhonden. 
Regeeringscommissaris, en van den 22sten Ik heb de eer U H.E.G. hierbij te doen toe-
Juni 1920, n°. 223, afdeeling Generale Thesaurie; komen een tweetal circulaires van de Neder-

Gozien Onze besluiten van 22 December landsche VereenigingtotBeschermingvanDieren 
1917 (Staatablad n°. 726) en 15 Mei 1920 (Staat8- te 's-Gravenhage gericht tot en verzonden aan 
blacl n ''. 243); de Burgemeesters in den lande. 

Hebben goedgevonden en verstaan : I Ofschoon ik er mij gaarne van overtuigd 
Machtiging te verleenen aan de Nederland- , houd, dat de Vereeniging niet vergeefs een 

sche Uitvoermaatschappij om aan de over- 1· beroep op de medewerking van de Burge
dra.chten van vergunningen tot uitvoer van meesters in deze zal hebben gedaan, vind ik 
na te melden artikelen de voorwaarden te ver- aanleiding om hen, zij het dan ook ten over
binden, bestaande in betaling van ten hoogste 

I 
vloede, op te wekken de door de Vereeniging 

de daarachter vermelde bedragen, ten behoeve bedoelde maatregelen te nemen, en van de 
van de binnenlandsche melkvoorziening, aa.n door haar op zoo loyale wijze a.angeboden voor
het zuivelkantoor of eerug ander van Regee- lichting en hulp, voor zooveel noodig, gebruik 
1·ingswege met die melkvoorziening belast te ma.ken. 
lichaam : De aanda.cht van de Burgemeesters zij ge-
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vestigd op de wenschelijkheid om de herkeuring / 
van trekhonden in hunne gemeente te doen 
geschieden onder voorlichting van dierenartsen 
of van andere personen, die geacht kunnen 
worden in deze deskundig te zijn. 

In geval het gebruik maken van dergelijke 
voorlichting achterwege zou moeten blijven 
wegens onoverkomenlijke financieele bezwaren, 
clan is de Vereeniging bereid, om desgevraagd, 
de kosten geheel of gedeeltelijk voor hare reke
ning te nemen, terwijl ingeval niet beschikt 
kan worden over een dierenarts of andere des
kundige personen als bovenbedoeld, wonende 
in de gemeente of in den omtrek, de Vereeniging 
bereid is om, desgevraagd kosteloos voor het 
beoogde doe! ter beschikking van den Burge
meester te stellen den Heer W. J. Esser, oud
Gouvernements-dierenarts in Nederlandsch
Indie, wonende te 's-Gravenhage. Desbetref
fende aanvragen te richten tot het Hoofd
bestuur der Vereeniging, secretariaat te 's-Gra
venhage, Prinses Mariestraat 40. 

Ik heb de eer U H.E.G. te verzoeken de 
Burgemeesters der gemeenten in Uwe provin
cie spoedig namens mij, met het bovenstaande 
in kennis te stellen. 

(W. V. d. B. A.) 

25 .J-u ni 1()20. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verhaal van ondersteuningskosten voor 

de vrouw ingevolge de Armenwet op den 
man. 

Verweer van den man, dat zijn vrouw 
zonder wettige reden de echtelijke woning 
heeft verlaten en weigerachtig is om daarin 
terug te keeren. 

Beschikking van den Kantonrechter, 
waarbij bet verhaal wordt verleend op 
grond, d.a.t de man zijn vrouw niet bij 
exploit heeft geso=eerd om tot hem 
terug te keeren, met bereidverklaring haar 
bet noodige te verschaffen. 

Verzoek van den man tot wijziging der 
beschikking ingevolge art. 65, 3• lid 
Armenwet, nadat hij voormeld exploit had 
uitgebracht. 

Weigering van den Kantonrechter om 
zijn eerste beschikking te wijzigen. 

Bevestiging dier beschikking door de 
Rechtbank, wat den onderhoudsplicht be
treft, omdat zich geen nieuwe feiten heb
ben voorgedaan, doch wijziging in zooverre, 
dat de uitkeering wordt verminderd. 

Vernietiging van de beschikking der 
Rechtbank op grond dat wijziging, wat 
den onde_rhoudsplicht betreft, ten onrechte 

niet toelaatbaar was geacht en de Recht" 
bank in strijd met art. 65 Armenwet de 
vraag van den onderhoudsplicht en de 
vraag van bet bedrag der uitkeering ver
schillend had behandeld. 

Terugwijzing der zaak naar de Recht
bank om den invloed der sommatie nader 
vast te stellen. 

Concl. 0. M.: voor wijziging ingevolge 
art. 65, 3• lid Armenwet zijn geen nieuwe 
feiten noodig ; i. c. zijn echter wel nieuwe 
feiten aanwezig. De H. R. ka.n dadelijk 
beslissen, dat de uitkeeringsplicht niet 
bestaat, omdat de weigering van de vrouw 
om terug te keeren vaststaat en de vrouw 
in zulk een geva.l geen recht heeft op onder• 
houd buiten de echterlijke woning. 

(B. W. art. 162, Armenwet art. 65.), 

Voorzitter: Mr. S. Gratama, 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, C. 0. Segers, 
H. M. A. Savelberg en L. E. Visser. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Op bet verzoekschrift van Petrus de Kock, 

arbeider, wonende te Halsteren, tot cassatie 
van een beschikking der Arr.-Rechtbank te 
Breda van 4 Mei 1920, vertegenwoordigd 
door Mr. G. A. van Haeften, advocaat bij den 
Hooge Raad; 

Gezien de stukken, en daaronder de conclusie 
van den Procureur-Generaal, daartoe strekken
de, dat de beschikking, waarvan beroep en 
de daarbij bevestigde beschikking van den 
Kantonrechter te Breda zullen worclen vernie
tigd en de oorspronkelijke beschikking van 
<lien Kantonrechter zal worclen gewijzigd door 
de beslissing, dat de requirant geen onderhoud 
verschuldigd is ; 

0., dat de Kantonrechter te Bergen op 
Zoom op het verzoekschrift van bet Bestuur 
der instelling van weldadigheid, bet Roomsch
Catholiek parochiaal Armbestuur van °de 
Heilige Maagd Maria te Bergen op Zoom, 
den 20sten Augustus 1919 een beschikking 
heeft gegeven, waarbij hij heeft bepaald, da.t 
van hetgeen Petrus de Kock, de verzoeker in 
dezen, van het Gemeentebestuur te Halsteren 
aan loon te vorcleren heeft, door dat bestuur 
f 4 per week aan voornoemde instelling zal 
worden uitgekeerd, op grond, dat de ,genoemde 
instelling Geertruida van de Water, echt
genoote van de Kock, heeft ondersteund, door 
haar te plaatsen in bet St. Catharina.gesticht 
te Bergen op Zoom en hare verpleging aldaar 
te betalen 

3-• D 



1920 25 JU N I 548 

waarbij de Kantonrechter heeft overwogen, bepaling, is opengesteld, daaruit volgt, rlat, 
dat de man verplicht is ingevolge art. 162 zal w~jziging geoorloofd zijn, er moet zijn 
B. W. zijne vrouw te beschermen en haar al I gebleken, dat de feiten, die aan de beschikking 
het noodige volgens zijn staat en vermogen ten grond~lag liggen, sedert <lien verandering 
te verschaffen, doch daartegenover van de hebben ondergaan; 
zijde der vrouw de verplichting bestaat met dat niet gebleken is, dat in de feiten, me op 
haren man samen te wonen ; dat de Kock ' de beslissing der vraag, of de verzoeker tot 
volgens zijne mededeeling zijne echtgenoot 

I 
het onderhoud zijner echtgenoote is gehouden 

wel heeft gevraagd tot hem terug te keeren I eenige ,erandering is gekomen; 
in zijne woning, maar deze mededeeling hem dat immers door den verzoeker bij zijn 
niet kan b,evrijden van zijne wettelijke verplich- verhoor voor de Rechtbank is verklaard, dat 
ting om zijne vrouw te onderhouden, immers hij reeds sedert jaren door tusschenkomst 
hij haar bij weigerachtigheid harerzijds. om tot van derden pogingen heeft aangewend om 
hem terug te keeren, bij exploit had ilienen uit zijne echtgenoote in zijne woning te docn 
te noodigen de samenwoning te hervatten, terugkeeren en dat aan die echtgeuoote bekend 
met aanzegging van zijne bereidverk.laring was, dat hij in haar wegblijveu uit de echtelijke 
haar in de echtelijke woning van al het noodige ' woning niet herustte, en met het oog h.erop 
te zullen voorzien, hetgeen cchter niet is ge- het feit, dat hij haar ua de beschikking bij 
schied, althans zoodanig exploit niet werd over- 1 deurwaardersexploit daartoe heeft doen som
gelegd ; meeren in den feitelijken toestand, waarin 

0., dat de Kock van deze beschikking, naar de echtgenooten tijdens de beschikking 'van 
blijkt, niet in hooger beroep is gekomen, maar den Kantonrechter ten opzichte van elkander 
onder overlegging van een exploit, als in de verkeerden, geen de minste verandering heeft 
beschikking bedoeld, wijziging daarvan heeft gebracht; 
verzocht en ontheffing van de verplichting tot dat dit alzoo geen grond geeft om de beschik· 
de bewuste wekelijksche uitkeering, welk king" van 20 Augustus 1919 te wijzigen en de 
verzoek de Kautonrechter bij zijne beschikking Rechtbank om den hierboven aangevoerclen 
van 28 Januari 1920 heeft gewezen van de I grond niet mag treden in een onderzoek, of 
hand, omdat, hoewel de grond, waarop voorna- bij die beschikking al dan uiet te recht is 
melijk zijn vorige beschikking steunde, hem is beslist, dat de verzoeker de Kock tot het 
voorgekomen onjuist te zijn, hij toch alleen I onderhoud zijner echtgenoote gehouden is, 
had na te gaan, of tlegeen, van wien inkorting en hierin geene verandering wordt gebracht 
op zijn verdiensten wordt gevraagd, onder- door het feit, dat de Kantonrechter bij zijne 
houdsplichtig is en of hij het gevraagde bedrag beschikking van 28 J :111uari 1920 heeft overwo
kan betalen, maar het bewuste Armbestuur gen, dat de gronden, waarop zijne beschikking 
verder geheel en al staat buiten de interne van 20 Augustus 1919 berust, onjujst zijn' 
verhouding tusschen de echtclieden ; omdat hji immers niet bevoegd is eene eenmaa1 

0 ., dat na ingesteld hooger beroep de Recht- gegeven beschikking te wijzigeu, tenzij, zooals 
bank bij hare bovengemeldc beschikking heeft boven is overwogen, in geval in de feiten ver
overwogen, dat de Kantonrechter bij de zijne andering heeft plaats ge'vonden; 
van 20 Augustus 1919 heeft beslist,dataanwezig terwijl de Rechtbank eindigt met vast te 
waren de vereischten, clie art . 65 der Armenwet ~tellen, dat in de feit<>n, clie bestonden ten tijde 
voor het recht eener instelling om zulk een dcr beschikking van 20 Augustus 1919, in 
verzoek te doen stelt, derhalve onder meer, zooverre verandering is gekomen, dat de 
dat Petrus do Kock ingevolge de wet gehouden toostnnd van de echtgcnoote van de Kock 
is tot het onderhoud zijner echtgenoote; minder hulpbehoevend is geworden en tenge-

dat, wijl hij geen hooger beroep heeft inge- volge van de tijdsomstandigheden de uitkeering 
-steld, de beschjkking als zoodanig onhe1·roepelijk voor dezen bezwarender, weshalve zij het 
is geworden in dien zin, dat hetgeen daarbij beclrag er van stelt op f 2 per week; 
ten aanzien van de feiten en derhalve ten 0., dat hiertegen thans wordt a:111gevoerd: 
d.anzien van bet bestaan der onderhoudsplicht Schending van art. 65 der Armenwet, orqdat 
van de Kock is beslist, als rechtens tegen hem dit artikel niet eischt, dat alleen wijziging der 
vaststaande moet worden aangenomen ; beschikking zoude mogelijk zijn, inchen de 

dat wel i_s waar de mogelijkhe_id ~ot wjjziging II feiten, dle daaraan ten grondslag Jiggen, 
van des K antonrcchters beschikking bestaat, scdert dien verandering hebben ondergaan, en 
.maar dat, nu ook hooger beroep, met termijns, I in ieder geval te dezen, blijkens hetgeen feitelijk 
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vaststaat, die verandering zich indcrdaad heeft 
voorgedaan ; 

0 hieromtrent: 
dat kan worden toegegeven, dat voor wijzi

ging der beschikking geon plaats is, iidien de 
feiten, met welke de rechter daarbij rekening 
heeft gehouden, geen verandering hebben 
ondergaan, maar het oordeel of deze omstandig
heid zich heeft voorgedaan aan dien rechter 
moet verbl ijven, terwijl de al of met gegrondheid 
van zijn oordeel daarover in hooger beroep kan 
worden getoetst ; 

0., dat alzoo de Rechtbank zich niet op den 
grond, dat voor haar was gebleken hetgeen 
voor den Kantonrechter blijkens zijne beschik
king van 20 Augustus 1919 alleen zou hebben 
vastgestaan, indien een exploit van som 
matie hem ware getoond, namelijk, dat de 
verzoeker, de Kock, bereid was om zijne 
echtgenoote bij zich in de echtelijke woning 
te ontvangen en te onderhouden, mocht aanne
men, dat geen vemndering in <'le feiten was 
voorgevallen, met het gevolg;dat die beschik
king, wa.ar zij het bestaan der verplichting 
tot uitkeering aannam, onherroepelijk was ge
worden, en uit <lien hoofde het onderzoek van 
<lit punt nalaten; 

0. toch, dat bij de vraag of wijziging der 
eerste beschikking van den Kantourechter 
te dezen aanzien was toegelaten, het er op 
aankomt, of de toestand, gezien zooals hij 
indertijd volgens <lien rechter zich voordeed, 
wijziging had ondergaan, en <lit zonder twijfel 
het geval was, nu hij juist de bereidheid van 
de Kock om zijne echtgenoote bij zich te ont
vangen niet aannam bij gebreke van sommatie, 
en daarop diens verplichting tot uitkeering 
grondde; 

0. bovendien, dat de Rechtbank te dezen 
het al of niet bestaan der verpli cbting zelve I 
en haren omvang splitsende en beide verschil
lend behandelend, daarmede een onderscheid 
heeft gemaakt, hetwelk in art. 65 der Armenwet j 
niet is te vinden, en alzoo ook hierom in strijd 
met <lit artikel heeft gehandeld, weshalve hare j 
beschikking behoort te worden veruietigd ; I 

0., dat dan de invloed dor sommatie in deze, 
wijl uitsluitend van het t•itbrengen daarvan 
de verplichting tot uitkeering met afhankelijk 
kan zij n, nog nader dient te worden vastgesteld ; 

Verruetigt de beschikking der Arr.-Recht
bauk te Breda op 4 Mei .1920 in deze zaak I 
gegeven; 

Recht doende krachten a1t. 106 der Wet op , 

te Breda, om, op het tot ha.ar gericht verzoek
schrift van P . de Kock, met iuachtneming 
van 's hoogen Raads beschikking in dezen, 
nader te beschikken en haar af te doen. 

De Proc.-Gen. Mr. Noyon concludeerde als 
in bovenstaande beschikking vermeld op 
grond 1°. dat voor wijziging der beschikkmg 
geen nieuwe feiten noodig zijn, doch b.v. ook 
een nader inzicht omtrent het bestaan van de 
verplichting tot onclerhoud, tot opheffing 
van de verplichtmg tot mtkeering kan leiden, 
2°. dat, inclien men de eisch van nieuwe feiten 

. wel zou stellen , aan dien eisch ten deze is 
voldaan. 

Voorts overwoog de P. G. : 
dat de Hooge Raad ten deze ten prmcipale 

recht kan doen, nu feitelijk vaststaat, dat de 
vrouw zich aan hare verpli chting tot samen
woning heeft onttrokken en de eenige te 
beantwoorden vraag is ,of dit feit den man van 
zijne verplichting tot onderb.oud van de vrouw 
buiten de echtelijke woning ontheft; 

dat art. 162 B. W. we! in het algemeen geen 
onderscheid ma~kt met betrekking tot de 
samenwomng, zoodat het gescheiden !even 
van man en vrouw op zich zelf niet de verplich
ting tot onderhoud opheft, doch dat de vrouw, 
die eigendunkelijk de echtelijke won.ing ver
laat , tegenover den man, die de samenwoning 
vordert, geen recht op onderhoud buiten de 
echtelijke woning kan doen gelden. (N. J.) 

2 : Juni 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit om perceelen, die voor 

meer clan 1/ 3 gedeelte door een bouwverbod 
worden getroffen, te onteigenen, kan niet 
de beteekenis hebben dat tot onteigening 
wordt overgegaan, daar zulks alleen kan 
geschieden bij een besluit, genomen krach
tens art. 79 en met inachtneming van de 
artt. 80, 81 en 83 der Onteigemngswet. 
Zoolang niet tot onteigening wordt over
gegaan geldt ook voor deze perceelen het 
voorschrift dat moet worden aangegeven 
waarom dit niet is geschied. 

WIJ WILHELM[NA, ENZ. 

Beschikkonde op hot beroep, ingesteld door 
den Raad der gomeente Almelo, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Overijssel van 
18 November 1919, 3•. afd. n °. 8115/6043, 
waarbij gocdkeuring is onthouden aan zijn 
besluit van _9 Oct. 1919 betreffcnd~ een 
bouwverbod ; 

Dan Raad van State, afd. voor de Gcschillcn 
de Rechterlijke Orgamsatie: van Bestuur, gehoord, advies van 5 Juni 1920, 

Wijst rle zaak terug naar de Arr.-Rechtbank ' n°. 122; 
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Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Arbeid van 24 J uni 1920, no. 10256, Afd. 
Volksgezondheid; 

0., dat de raad van Almelo bij voormold 
besluit heeft besloten : 

1°. te verbieden dat gebouwen wordon 
gebouwd of herbouwd op de ingevolge Raads
besluit van 26 October 1916 voor den aanleg 
van in de naaste toekomst voor een weg 
bestemde gronden, welke op de bij dit besluit 
behoorende ka.a.rten en grondteekening, be 
grensd door een bloklijn, zijn aangeduid en 
waar van de grootte en de namen der eigenaren 
op een bijbehoorenden staat zijn aangegeven ; 

2°. te bepalen, dat overtreding van dit 
verbod zal worden gestraft met hechten is van 
ten hoogste twee maanden, of geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden ; 

3°. de perceelen ka.d. bek. sectie L nos. 
1609 en 1608, eigenaar A. Landhuis , nos. 
1452, 1560 en 1559, eigenaar A. Schlosser en 
nos. 1585, 1584 en 1583, oigenaar J. H . ten 
Hove, welke voor meer dan 1/ 3 gedeelte door 
het onder 10. genoemde verbod worden getrof
fen, te onteigenen ; 

dat Ged. Staten a.an dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, in hoofdzaak uit 
o,·erw ging da.t het raadsbesluit geen waar
borgen bevat voor de onder 3°. genoemde 
eigenaren, dat de onteigening hunner perceelen 
binnen zekeren tijd zal worden aangevraagd ; 

dat de raad van Almelo van het besluit 
van Gedep. Staten in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende dat de wet nooh in 
art. 27 noch in eenig antler artikel eenigerlei 
verplichting bevat voor de gemeente tot aankoop 
of onteigening, terwijl in die wet geen tijd is 
bepa.a.ld, waarin aan een be hlit tot aankoop 
of ontoigcning gevolg moet wortlen gegeven ; 

0., dat van de t erreinen waarop ingevolge 
voormeld besluit van den raad van Almelo 
een bouw verbod is gelegd, de perceelen kad. 
bekend sectie L nos. 1609 <'n 1608, eigenaar 
A. Landhui , nos. 1452, 1560 en 1559, eige
na.a.r A. Schlosser en nos. 158/'i, 1584 en 1583 
eigenaar J . H . ten Hove voor meor dan 1/ 3 

gedeelte door <lit verbod worden getroffen ; 
dat ingevolge het voorsohrift van art. 27, 

2• lid van de Woningwet het ra.a.dsbesluit de 
redenen had behooren mede te deelen, wa.a.rom 
niet tot aankoop of onteigening van deze 
perceelen wordt overgegaan ; 

dat deze mededeeling in het raadsbesluit 
ontbreekt ; 

dat weliswaar de raad hee~ besloten de 
voormelde perceelen te onteigenen, maar dit 

besluit niet de beteekenis kan hebben dat tot 
on teigening wordt overgegaan ; 

dat toch door den gemeenteraad tot onteige
ning alleen kan worden OYergegaan bij een 
besluit genomen krachtens art. 79 en mei 
inachtneming dor voorschriften van art. 
80, 81 en 83 der Onteigeningswet; 

dat dan ook niettegenstaande punt 3 van 
's Raads besluit de vermelde porceelen door 
een bouw verbod worden getroffen en derhah·e 
zoolang niet tot onteigening wordt overgegaan 
ook voor deze peroeelen het voorschrift geld t 
dat moet wordeii aangegeven waarom <lit nict 
is geschied ; 

dat mitsdien het besluit niet voor goedkeu
ring vatbaar is ; 

Gezien de Woningwct; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid is belast , enz. 

(A. B.) 

2 ; -h.ni 1920. A RRE ,,. van den Hoogen a.ad. 
Door de tijdsaanduiding in de dagvaar

ding ,,omstreeks 111/ , uur" wordt te ken
nen gegeven een tijdstip hetzij kort voor, 
hetzij kort na 11 /, uur, doch in elk geval 
een tijdstip vallende tusschen 11 en 11½ 
uur . 

Art. 7 der Grondwet laat onverkort de 
bevoegdheid van den gemeentelijken wet
gever om de verspreiding van gedrukte 
stukken op de openbare straat, zonder haar 
in h et algemeen te verbieden of van een 
voorafgaand verlof afhankelijk te st ellen, 
t e onderwerpen aan voorschriften in het 
belang der openbare orde. De grenzen 
van dit art. heeft de Gemeenteraad, gebruik 
makende van de hem door art. 135 Gemeen
tewet verleende en door art. 7 Grondwet 
onaangetaste bevoegdheid, i. c. niet over
schreden. 

De vraag of de openbare orde i. c. de 
bier voorgeschreven beperking vordert, be
treft de doelmatigheid der verbodsbepaling, 
welke niet staat ter beoordeeling van de 
rechterlijke macht. 

(Grondwet art. 7.) 

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

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels, A. Fentener v. 
Vlissingen, H. He&se , en Jhr. P. L . van 
Meeuwen. 

L . E. R. enz., rcquirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Arnhem 
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van 27 Februari 1920, houdende bevestiging 
in hooger beroep van een vonnis van het 
Ka.ntongorecht alda.ar van 15 October 1919, 
wa.arbij de requirant is sohuldig verklaard 
.a.an : ,,In de gomeente Rosenda.al in de ma.and 
Augustus op den openbaren weg prentbrief
]i:a.!l.rten ten verkoop a.anbieden tusschen 
11 uur des voormidda.gs en 5 uu,· des namid
dags" vijf ma.al gepleegd, en met toepassing 
van de artt. 48a en 50 der Algemeene Politie
-verordoning van Rosenda.al , 23 en 91 Sr., 
veroordoold tot beta.ling van vijf geldboeten 
vau £ 1 elk, met bepa.ling dat elk dier boeten 
bij gebreke van beta.ling, za.l worden verva.ngen 
door plaatsing in eene tuchtschool voor den 
tijd van een week; (Gepleit door Mr H. 
Francken te 's-Gravenhage.) 

Conclusie van den .Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Bij ploidooi zijn twee ca.ssa.tiemiddelen voor
gedra.gen: 

I. ,,Schending van de artt 256, 247, 239, 
:211, 221 Sv., art. 48.A der Algemeene Politie
verordening voor de gemeente Rosenda.a.I door 
,op het ongeveer ten kwart over elf venten 
met prentbriefkaa.rtten deze verordening· toe
pa.sselijk te a.chten" ; 

II. ,,Schending va.n art. 7 der Grondwet 
~n 48.A der .Algemeene Politieverordening voor 
de gemeente Rosenda.al door laat stgenoemd 
.a.rtikel verbindend te achten." 

Ten aanzien van het eerste middel is de 
g rief van den geachten pleiter hierop gegrond, 
dat, nu bet verbod ~etreft ten verkoop a.a.n
bieden van prentbriefka.a.rten tusschen des 
voormiddags elf uur en 's namiddags vijf uur 
~ene telastelegging betreffende zoodanige han
d.eling omstreeks 11 ¼ uur n.iet onder alle 
-omsta.nd.igheden zou zijn de omschrij ving eener 
-overtreding van dit verbod, aangezien ,,om-
streeks 111/4 uur" ook zon omvatten een tijd
.stip v 66r elf uur. 

De uitdrukking ,,omstreeks 111(. uur" 
preciseert juist door het noemen van het 
kwartier een tijdstip zoodanig, da.t men daa.rbij 
s lechts denken kan a.an eene schommeling 
over het k,va.rtier heen, gegrensd na.ar v roeger 
~n later door het tijdpunt dat dichter bij elf 
uur of bij ha.If twa.alf is gelegen. Zoodra. men 
-over da.t punt heen komt, zou het voor de 
hand liggen a.ls hoofdaa.nduiding de benoeming 
van het heele of halve huur te gebruiken. De 
-preciseering met een kwartier slui t redelijker
wijs dus reeds uit, da.t aa.n een tijdstip kort 
bij het uur van elven zou zijn te denken, dooh 

zeker is het ongeoorloofd da.a.rmede tot v66r 
elf uur terug te ga.a.n. 

Het ecrste middel acht ik dus ongegrond. 
Wat het twaede middel betreft veroorloof 

ik mij te . verwijzen na.a.r mijne conclusie voor
a.fga.ande a.an Uw arrest van 4 April 1910 
(W. 9018), waa.rin ik uitvoering heb vermeld 
de jurisprudentie en litteratuur betreffende 
art. 7 der Grondwet. 

In aansluiting daa.raan moge ik nu nog 
wijzen op Uwe arresten van 18 April 1910 
(W. 9027), 13 Juni 1910 (W. 9052), 29 Juni 
1910 (W. 9062) , 8 Ma.art 1915 (W. 9797), (N. J. 
1915 biz. 667) Red.,2 October 1915 en 2 October 
1916 beide in W. 10005, (N. J . 1916 biz. 1095) 
Red. 

Aangenomen mag worden, dat volgens den 
Hoogen Raad, de openbaa.rma.king van ge
drukte stukken niet in het algemeen ma.g 
worden verboden of van een voorafgaa.nd 
verlof afhankelijk gesteld, . daarentegen de 
vrijheid om zoodanige stukken op de openbare 
straa.t op eene bepa.alde wijze t e verspreiden 
n.l. door venten of te koop a.anbieden, mag 
worden beperkt door een voorschrift omtrent 
den tijd, waarop zulks met het oog op het 
publiek verkeer is verboden. 

Na.a.r mijn oordeel is de Gemeenteraad van 
Rosenda.al met het verbod van art. 48.A der 
Politie-verordening geheel gebleven binnen 
de perken van zijne bevoegdheid. Slechta in 
bepaalde maanden en dan nog slechts op 
bepaalde uren word t bet venten a.an den 
openbaren weg of a.aµ de huizen der ingezete
nen verboden , overigens blijft het geheel vrij. 
Van schending der Grondwettelijke bepaling 
in het middel genoemd kan onder deze om
standigheden naar mijn oordeel geene sprake 
zijn. 

Dat speciaal voor de Gemeente Rosenda.al 
reden kon zijn om bedoeld ver~d in de politie
verordening op te nemen wordt in het vonnis 
der Rechtbank holder uiteengezet. De 
da.a.rvoor aa.ngegeven gronden zijn alleszins 
a.a.nnemelijk en wijzen duidelijk op de redenen 
van openbare orde die den Gemeenteraad 
konden bewegen hot verbod aldus uit te vaar
digen. 

Ik a.cht dus ook het tweede middel onaan
nemelijk en concludeer tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Fentener van Vlissingen ; 

Gelet op de middelen van cassatie namens 
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den req. voorgosteld bij pleidooi: (zie conol. 
Adv.-Gen.); 

0., dat bij het door de bestreden uitspraak 
bevestigde vonnis van den Kantonreohter 
ten laste van den beklaagde - nu requirant -
is bewezen verklaard : 

dat hij in den voormiddag van 20 Augustus 
1919 te ongeveer ll1/4 uur en op 15, 18, 19 
en 21 Augu tus des namiddags omstreeks 
respectievelijk 1 ½, 21 / 4 , 2¼ en 2½ um te 
Rosendaal op den openbaren \\>"tlg ,,het Plein" 
prentbriefkaarten ten verkoop heeft aange
boden; 

dat doze foiten zijn gequalifioeerd on aan 
den requirant tc dier zako straf is opgelegd, 
gelijk hierboven is vermeld ; 

0., ten aanzien van de tegen deze beslissing 
aangevoerde middelon van cassatie : 

dat hot ten deze toegepaste art. 48A der 
Algomoene Politieverordening voor de ge
meente Rosendaal luidt : 

,,Het is verboden in do maanden Mei, Juni, 
Juli, Augustus en September op of aan den 
open baron wog of aan de huizen der ingezetenen 
tusschen elf um des voormiddags en vijf uur 
des naiuiddags prentbriefkaarten te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden" ; 

terwijl overtreding van dat verbod in art. 50 
dor Verordening wordt strafbaar gesteld ; 

0., dat ter toelichting van het eerste middel 
is aangevoerd, dat, wa.ar de eerste in do dag
vaarding te!astege!egde overtreding wordt 
gezegd te zijn gesohied des voormiddags om
streeks 1111, uur da.armede niet is uitgedrukt, 
dat zij pla.ats vond tusschen elf um dos voor
middags en vijf uur des namiddags, zoodat op 
die telastelegging geen vcroordeeling had 
mogen volgen ; 

I 
ver!of afhankelijk te stellen, te onderwerpen 
aan voorschriften in het belang der open bare 

1 
orde; 

I dat bij de vastste!ling van de door den. 
requirant aangevallen bepaling, de gemeente
raad van Resendaal, gebrnik makcndc van de 
hem door art . 135 der Gemeentewet ver!eende 
en door art. 7 der Grondwet onaangetaste 
bevoegdheid de grenzen daarvan niot heeft 
oversohreden ; 

dat toch in de gewraakto bepaling de open
bao.rmaking van gedrukte stukken niet in het 
o.!gemeen wordt verboden of van oen vooraf
gaand verlof afhankelijk gesteld, doch slechts 
de vrijheid om zoodanige stukkon door een 
bepaalde wijze van verspreiding door deze 
namelijk op of aan den openbaren wog of aan. 
do huizen der ingezetencn te verkoopen of ten. 
verkoop aan to bieden, ten aanzien van eene 
bepo.alde soort, prentbriefkaarten, wordt be
perkt door een voorschrift omtrent de maan
den en de uren, waarop zulks met het oog 
op de openbarc orde is verboden ; 

do.t die bcperking niet zoover go.at dat de 
vrijhoid om prontbriefkaa1·ten in de gcmeente 
te Rosendaal te vorspreiden kan gezegd 
worden metterdaad te zijn opgeheven, terwijl 
de vraag of de openbare orde in de genoemde 
gemeente do hier voorgeschroven beperking
vordert, botreft de doe! mo.tigheicl der ve1·
bodsbepaling, wclke niet staat tor beoordee
ling van de rechterlijke macht ; 

dat in het bcstreden vonnis dus terecht aan 
meergemeld art. 48A bindende kracht is toe
gekend, zoodat ook het tweede middel is 
ona.annemelijk ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

0., dat bij de tijdsaanduiding ,,omstreeks 
ll1/, uur," het um kennclijk is gedacht als 
verdeeld in vier kwarturen en dat in verband 
daarmede dio aanduiding to kennen geeft, 
dat do verkoop geschiedde hetzij kort voor, I 

hetzij kort na 111/. uur, doch in elk geval op 
een tijdstip vallende tusschen 11 en 11 ½ uur ; 

28 J uni ln~0. A ~F ESr van den H oogen Raad . 
Het te!astegelegde laten begraven van. 

een kind heeft de rechter kenlijk in dien 
zin opgevat, dat daarin sprak e is van 
het laten ·begraven van een overleden per 
soon. 

dat dus het cerste middcl niot tot cassatie 
kan Leiden; 

0., dat bij het tweede middel ten onrechte 
wordt beweerd, dat het ten deze toegepaste 
art. 48A der Algemcene Politieverordening te I 
Rosendaal strijdt met art. 7 der Grondwet ; 

do.t immers clit artikel onverkort laat de 1 

bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever I 
oin de vcrspreiding van gcdrukte stukken op 
de openbo.re straat, zoncler ho.ar in het o.lge
meen te verbioden of van cen voorafgaand 1 

[Goncl_ 0. M.: Bij het naast elkander
stellen van ,,overleden persoon" en ,,dood
geboren kind" ligt de onderscheiding niet 
in de begrippen persoon en kind, maar in 
overleden of dood geboren. Waar gesteld 
wordt begraven van een kind, valt dit dus. 
in elk geval of onder ,,overleden persoon" 
of onder ,,doodgeboren kind"]. 

Uitlegging der te!astelegging : begraven 
op een niet toege/,aten begraafplaats : ,,niet 
toegelaten" begraafplaats beteekent hier 
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een andere plaats dan die de wet als be
graafplaats veroorlooft. 

Bewijs van de omstandigheid, dat de 
begraafplaats volgens de overgangsbepalin
gen dezer wet niet was toegelaten. 

(Begrafeniswet art. 1.) 

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

Raden: Mrs. A. J. L. Nijpels , A. Fentener v. 
Vlissingen, H. Resse on Jhr. P. L. v. Meeu
wen. 

Dr. G. A. H. IJ. enz., pastoor enz., requirant 
van oassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te Arnhem van 27 Februari 1920, 
waarbij in hooger beroep, behalve ten aanzien 
van de aan het fe it gegeven qualificatie, is 
bevestigd een vonnis van den Kantonrechter 
te Terborg van 28 October 1919, bij hetwelk 
de requirant werd schuldig verklaard aan : 
,,het een over!eden persoon doen begraven 
op een begraafplaats, niet volgens de overgangs
bepalingen der wet ·van 10 April 1869 (S. 65) 
toegelaten", en met toepassing van de artt. 1, 
18, 41 , 45 der wet van 10 April 1869 (S. 65), 
23 Sr. veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftig cents en eene vervangende hechtenis 
van een dag, - zijnde bij het vonnis der 
Rechtbank, met vernietiging in zoov;er van 
dat des Kantonrechters , on met verbetering 
te dien aanzien, het bewezen verklaard feit 
gequalificeerd als: ,,een overleden persoon 
begraven op een bograafplaats niet overeen
komstig de wet van 10 April 1869 (S. 65) aan
gelogd of volgens overgangsbepalingen dier 
wet toegelaten"; (Gepleit door Mr. S. van 
Oven te 's-Gravenhage.) 

Conolusie van den Advocaat-Genoraal Mr. 
Ledeboer. 

Als cassatiemiddelen zijn gesteld : 
,,1. Schending van de artt. 216, 256, 257 

Sv . in verband met do artt. 1, 10, 18, 41, 45, 
46, 47 der Wet van 16 April 1869 (S. 65) door 
beklaagde te veroordeelon, hoewel : 
· a. begraven van een kind niet strafbaar 

i s v olgens de ze wet ; 
b. niet is bewezen, dat de begraafplaats 

niet overeenkomstig de wet was aangelsgd ; 
c. de strafvervolging niet-ontvankelijk was"; 
,,2 . Schending van de artikelen in ntiddel 1 

genoemd in verband met de artt. 211, 221 Sv., 
daar het vonnis on voldoende is gemotiveerd 
ten aanzien van de omstandigheid, dat de be
graafplaats niet toegelaten was." 

Onderdeel a van het eerste middel is blijkens 
de toeliohting bij pleidooi hierop gegrond, dat 
nu in art. 1 der Begraafwet wordt gesproken 
van begraven van een overleden persoon of 

I doodgeboren kind, de steller van de dagvaar-
1 ding niet had ktmnen volstaan met zooals hij 
! deed te vermelden, dat requirant een ,,kind" 

had laten begraven. Bij het naast elkander 
stellen van overleden persoon of doodgeboren 
kind ligt de onderscheiding niet in de begrippcn 
persoon en kind, maar in overleden of dood 
geboren . Een dood geboren kind wordt als 
het ware geacht niet te hebben geleefd (verg. 
art. 52 lid 2 B. W.) en zou dus geacht kunnen 
worden niet onder ,,overleden" te zijn begrepetl. 
Waar gesteld wordt begraven van een ,,kind" , 
valt dit dus in elk geval of onder het begrip 
,,overleden persoon" of onder ,,doodgeboren 
kind" en is daarmode dus gesteld begraven 
van een lijk als waarvan in art. 1 sprake is. 

Onderdeel b gaat uit van de stelling, dat in 
de te)astelegging niet was opgenomen, dat de 
begraafplaats niet overeenkornstig de wet 
was aangelegd, wat een bestanddeel zou zijn 
van de in art. 41 sub 10. strafbaar gestelde 
overtreding van art. 1. 

Te laste was gelegd, ,,dat requirant op tijd 
en plaats in de dagvaarding vermeld een kind 
heeft laten begraven op e no niet toegelaten 
begraafplaats zijnde op het aangrenzend per 
oeel van de R. K . begraafplaats", terwijl art . 1 
zegt dat elk overloden persoon of doodgeboren 
kind in een besloton kist wordt begraven op 
eene begraafplaats overeenkomEtig deze wet 
aangelegd of volgens de overgangsbepalingen 
dezer wet toegelaton. 

In het vonnis der Rechtbank wordt over
wogen, dat het woord ,,toogolaten" in de dag
vaarding niet z66 beperkt moet worden op
gevat, dat dit alleen kan doelen op het volgens 
de overgangsbepalingen der wet toegelaten 
zijn, zoodat de dagvaarding door de Rcchtbank 
is uitgelegd in dezen zin, dat daarin onder 
,,niet toegelaten" begraafplaats was t e vor
staan eene andere plaats dan die do wet als 
begraafplaats veroorlooft, nl. of overeen
komstig de begraafwet aangclegd of krach
tens de overgangsbepalingen der wet geoor
loofd. 

-Dat de Rechtbank het ,,niet toegelaten" 
ook in dien ruimeren zin als bewezen aannam, 
blijkt uit de aan het feit gegeven, in hooger 
beroep verbeterde qualificatie on waar zij 
overigens het vonnis van den eersten rechter 
gaaf bevestigde, volgt uit een en ander, dat 
naar haar oordeel ook deze die ruime op vatting 



1920 · 28 JU NI. 554 

der dagvaarding gegrond oordeelde, Naar 
mijne meening is het oordeel der Rechtbank 
daaromtrent beslissend voor den cassatie
rechter . Voor zoover men echter zou meeuen, 
da.t de Hooge Raad zelfstandig heeft t e oor
deelen, of de opvatting van de Rechtbank 
door die van den Kantonrechter wordt ge
dekt, blijkt de juistheid van de opvatting 
der Rechtbank over de strekking van het 
eerste vonnis ,oldoende nit de daarin opge
nomen beslissing , dat de stukken grond waar
o ver the.us geschil, geen deel nitmaakten van 
de oude voor de invoering der Begraafwet 
bestaande begraafplaats , t erwijl dit nit de 
gebezigd e bewijsmiddelen torocht kon worden 
afgeleid, waarna dan nog wordt overwo
gen, dat nit niets is gebleken, dat die grond 
reeds in 1859 tot begraafplaats was be
stemd . 

Het onderdeel b acht ik derhalve ong~grond 
en de ongegrondheid van onderdeel c volgt 
mede nit het ~ooeven gerelateerde . Immers 
aan dat onderdeel ligt ten grondslag, dat in 
casu geschil zou zijn over de v raag of een bij 
de invoering van de Begraafwet bestaande 
begra.afplaats , als zoodanig mooht in stand 
blijven, welk geschil dan krachtens art. 45 
tweedc lid dier wet door Ged. Staten zou moeteu 
worden beslist . Waar nu feitelijk is beslist, 
dat bedoeld stuk grond toeu geeu begraaf
plaats was, is voor beroep op genoemd art . 45 
geene plaats. 

Ten aanzien van het tweede middel zij op
gemerkt, dat het bewijs van het t elastegelegde 
is afgeleid uit beklaagde's opgave en de aan
wijzingen voortv loeiende nit de verklaringen 
van getuigen, een en antler in het vonnis op
genomen on daarmede is aan den eisch der 
wet t en opzichte der motiveoring voldaan, 
terwijl de bezwaren door den geachten pleiter 
bij dit middel als feitelijken grondslag daar van 
aangegeven , den inhoud dier bewijsmiddelen 
niet raken , doch slechts datgene wat ter_ weer
legging van de verded.iging werd aange
voerd. 

Mijne conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadshce.F 
Nijpels ; 

Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
cone!. Adv.-Gen.); 

0., dat den requirant bij inlcidcnde dag
vaarding is tenlastegelegd, dat hij omstreeks 

19 Februari 1919 te 0osselt, gemeente Ambt
Doetinchem, een kind heeft laten begraven 
op eene niet toegelaten begraafplaats, zijnde 
het aaugrenzend perceel van de Roomsch
Katholieke begraafplaats ; 

dat de Ka.ntonrechter dit feit, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, alsmede 
requira.nts schuld daaraan, wettig en over
tuigend bewezen heeft , erklaard, en de Recht
bank bij het bestreden vonnis de uitspraak 
van den Ka.ntourechter hceft bevestigd met 
nitzondering van de aa.n het feit gegeven 
qualificatie, en het bewezene heeft gequalifi
ceerd gelijk zulks in het hoofd van dit arrest 
is aaugeteekend ; 

0., ten aanzien van het eerste middel: 
dat onderdeel a, blijkens de toelichting 

hierop is gegrond, dat art. 1 der t oegepaste 
wet van 10 April 1869, de verplichting om
schrijft tot het begraven van een overleden 
persoon of doodgeboren kind, zoodat, waar 
te laste is gelegd het la.ten begraven van een 
kind, dit fei t niet valt onder het bereik dezer 
bepaling ; 

0., dat zoowel in eersten aanleg a.ls in hoo
ger beroep, de rechter de dagvaarding kenlijk 
in dien zin heeft opgevat , dat daarin de redo 
is van het la.ten begraven van een overleden 
persoon; 

dat deze nitlegging der dagvaarding, alles
zin s vcreenigbaar met haren inhoud, in 
cassatio moet worden geeerbiedigd, - zoo
dat het middel te dien aauzion niet kan op
gaan; 

dat onderdeel b berust op de bowering, dat 
in_ de t elastelegging niet zou zijn opgenomen 
dat de begraafplaats niet overeenkomstig de 
wet was aangelegd , zijnde dit een bestanddeel 
van de in art. 41 n°. 1 strafbaar gestelde over
treding van art . 1 ; 

0., dat de telastelegging inhoudt : het laten 
begraven ,,op eene niet toegelaten begraaf
plaats , zijnde op het aangrenzend perceel 
va.n de Roomsch-Katholieke begraafpla.ats" ; 

dat luidens art . 1, het begraven geschiedt-: 
,,op eene bograafplaats overeonkomstig deze 
wet aangelegd of volgens de overgangsbepalin, 
gen dezer wet t oegelaten " ; 

dat nu in het vonnis der Rechtbank wordt 
overirogen dat ,,het woord toegelaten in de 
dagvaarding niet zoo beperkt moet worden 
opgevat, dat d it alleen kan doelen op het vol
gens de overgangsbepalingen der wet toege
laten zijn", - t erwijl voorts do Rechtbank, 
het vonnis van den Ka.ntonrechter waarbij 
de telastegolegdo feiten werden bewezen ver-
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klaard, overigens gehee! be vestigende, alleen 
de door dezen aan de feiten gegeven qualificatie 
verbeterde en daarin uitdrukte dat het begra.
-ven had p!aats gehad ,,op eene begraafplaats 
niet overeenkomstig de wet van 10 April 1869 
{S. 65) aange!egd of volgens de overgangs
hepalingen dier wet toege!aten" ; 

dat hieruit blijkt, dat de Rechtbank de dag
-vaarding uitlegde in dezen zin, dat daarin 
onder ,,niet toegelaten" begraafp!aats was te 
verstaan eene andere plaats dan die de wet 
als begraafplaats veroorlooft, n.l. of overeen
komstig de wet van 1869 aangelegd, of volgens 
de overgangsbepalingen dezer wet toege!aten, 
en dat zij, waar zij in hooger beroep, met be
vestiging overigens van het vonnis van den 
Kantonrechter, allcen de qualificatie a!s ge
zegd ver.beterde, t evens ,aannam dat de Kan
tonrechter de dagvaarding in dien' zin had 
opgevat; 

dat deze uitlegging der dagvaarding , als niet 
in strijd met hare bewoordingen , en deze 
opvatting van de Rechtbank van des Kanton
rechters oordeel op dit punt, als van feitelijken 
aard , in cassatie is onaantastbaar, zoodat, 
waar het t elastegelegde a!s bewezen is aan
genomen, hot middel in dit onderdeel feitelijken 
grondslag mist ; 

dat hieruit mede volgt de ongegrondheid 
van onderdeel c, waaraan ten grondslag ligt, 
dat geschil zou bestaan over de vraag of een 
bij de invoering der meergenoemde wet van 
1869 bestaande begraafplaats als zoodanig 
mocht blijven best aan, welk geschil krachtens 
art. 45, 2de lid, dier wet door Gedeputeerde 
Staten zou moeten worden beslist, - ver
mits, waar de Rechtbank feitelijk besliste dat 
het in de dagvaarding bedoe!d stuk grond 
destijds niet was eene begraafplaats de grond 
voor beroep op art. 45 ontbreekt; 

0 . ten aanzien van het tweede middel: 
dat blijkens de toelichting de grief is, dat, 

waar door den requir~nt, ten bewijze dat het 
in de dag vaarding bedoeld terrein waarop het 
beg1·aven had plaats gevonden, reeds in 1859 
bestemd was tot begraafplaats, ter t erecht
zitting van den Kantonrechter waren over
gelegd twee akten , slechts ten aanzien van 
de eene akte , en we! die van 3 December 1859 
wordt overwogen dat van dit bewijs uit die 
akte niet blijkt, <loch ten aanzien van de 
andere akte van geen onderzoek blijkt ; 

0. , dat bij het in z66ver bevestigd vonnis 
het bewijs van het t elastegelegde, dus ook 
van de omstandigheid dat de begraafplaats 
volgens de overgangsbepalingen der wef van 

1869 niet was toege!aten, is aangenomen op 
grond ,an de opgave van den beklaagde, nu 
requirant, dat hij op de in de dagvaarding 
vermelden tijd en plaats een kinderlijk heeft 
laten begraven op percee! kadastraal bekend 
als Sectie M. n°. 660, - en de aanwijzingen 
voortvloeiende uit de in het vonnis opgenomen 
verklaringen van getuigen ; 

dat deze laatste verklaringen o. m. inhielden: 
a. die van getuige Huijink, doodgraver te 

Stad-Doetinchem: dat hij op last van beklaagde 
het kinderlijk heeft begraven op_ genoemd 
perceel, waar vroeger nooit lijken begraven 
warden ; dat de oude begraafplaats omringd 
was door een heg van 2 meter hoogte en een 
hek ; dat de nieuwe stukken sinds eenige 
jaren ook een hegje hadden van ruim 1 meter 
hoogte, en dat kort voor dat de bedoelde be -
grafenis plaats had, die stukken een prikkel
draadheining ter hoogte van 2 meter hebben 
gekregen; 

b. die van getuige Amelunxen : 
dat hij sinds 1914 den feitelijken toestand 

van de bedoe!de Roomsch-Katholieke be
graafplaats kent en heeft waargenomen dat 
twee aan die begraafplaats grenzende stukken 
gras!and, die niet van den weg waren afge
heind , in den aanvang van 1919 door een 
prikke!draadheining van omstreeks 2 meter 
zijn afgesloten, t erwijl aan de zijkanten een 
beukenhaag is aangebracht; 

c. die van den getuige Tenkink, Burge
meester van Ambt-Doetinchem, dat het hem 
bekend is dat iri het jaar 1897 door het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van Doe
tinchem vergunning is gevraagd en verkregen 
voor uitbreiding van de in de dagvaarding 
bedoelde begraafplaats, kadastraal bekend 
onder Sectie M. no. 661 ; - dat voor de uit
breiding welke die begraafpla,ats in het jaar 
1919 heeft ondergaan, geen vergunning is 
aangevraagd ; - dat toen twee stukken grond, 
kadastraal bekend in Sectie M. n° . 660 en 662 
daarmede zijn vereenigd, die 2 a 3 jaren ge!eden 
nog geheel openlagen en toen van een hegje 
zijn voorzien ; 

dat derhal ve het vonnis, overeenkomstig 
den eisch der wet met redenen is omkleed, 
zoodat, vermits requirants grief betreft de 
weerlegging van hetgeen door hem ter ver
dediging is aangevoerd en niet den inhoud der 
bewijsmiddelen , het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep . (N. J.) 
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29 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van I de XIIIde afdeeling mot . . f 54,150 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedepu- ,, ,XIVcle ·1,900 
teerde _Staten der provincien, betreffende I ,, XVde 500 
gemeentelijke geldleeniging. XVIde 449,900 

Het blijkt, dat vele gemeenten moeilijkheden XVIIde 105,000 
ondervinden bij het plaatsen van hare leenin- XXIIIste 500 
gen. Zij wenden zich clan tot de Regeering XXIXste 2,000, 
met verzoek haar aan de benoodigde middelen terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 
te helpen. verhoogd met een bedrag van f 850,650. 

Naar aanleiding hiervan is het wenschelijk 
er op te wijzen, dat de Regeering slechts ,in 
beperkte mate in staat is in dezen steun of 
tusschenkomst te verleenen. We! zal, naar 
het zich laat aanzien, binnen zeer korten tijd 
tot de uitbetaling van de tweede uitkeering uit 
de oorlogswinstbelasting tot een totaal bedrag 
van omstreeks f 54 millioen aan de daarvoor 
in aanmerking komende gemeenten worden 
overgegaan, <loch de voor belegging in gemeen
teleeningen ter beschikking van de Regeering 
staande gelden zijn slechts van beperkten om
va.ng . 

In verband hiermede acht de Regeering het 
noodig, da.t de gemeenten, zoo eenigszins mo
gelijk, niet tot uitga.ven besluiten, welke uit 
leeningsgeld zijn te bestrijden, alvorens zij de 
zekerheid hebben, dat de leening plaa.tsing zal 
vinden. Bij gebreke van die zekerheid zal het 
aanbeveling verdienen de uitgifte van de l_ee
ning te doen voorafgaa.n a.an het aanvaarden 
van verplichtingen, die uitga.ven met zi;ch bren
gen welke met de opbrengst van de leening 
moeten bestreden worden . 

Ik heh de eer Uw College te verzoeken het 
bovenstaande ter kennis te brengen van de 
gemeentebesturen, en het, voorzooveel nooclig, 
mede in Uwe aandacht aan te bevelen. 

(Gem.-Stem.) 

30 Juni 1920. WET, tot verhooging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 318. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden de artikelen 46 
en 182 van het VIIIste hoofdstuk der Staats
begrooting van het dienstjaar 1918 onderschei
denlijk verhoogd met f 23,500 en f 2000 en 
worden de totalen der hiema genoemde af
deelingen verhoogd met de bedragen, daarbij 
vermeld, als : 
de IVde a.fdeeling met 

VIde 
VIIde 
VIIIste 
XIIde 

• f 9,500 
39,800 

108,400 
23,500 
55,500 

30 Jimi 1920. WET tot vcrhooging van het 
ar.htste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 319. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd . 

Tengevolge van art . 1 worden de artikelen 46, 
56 en 182 van het VIIIste hoofdstuk der Staats-
begrooting voor het dienstjaar 1919 onder
scheidenlijk verhoogd met f 47,300, f 6250 en 
f 16,000 en worden de totalen der hiema ge
noemde afdeelingen verhoogd met de bedragen, 
daarbij vermeld, als : 
de IVde afdeeling met 

" 

VIde 
VIIdfl 
VIIIste 
IXde 
XIIde 
XIIIde 
XIVde 
XVde 
XVIde 
XVIIde 
XXIIIste 
XXIXste 

. f 19,000 
69,30(} 

335,000 
47,300 

6,250 
101,000 
112,050 

3,700 
18,100 

493,000 
788,250 

900 
16,000, 

terwijl het eindcijfer van dat hoofdstuk wordt 

1 verhoogd met een bedrag van f 2,009,850. 

30 Juni 1920. WET tot nadere wijziging en 
verhooging van de begrooting van in
komsten en uitgaven van het Staatsbe
drijf der Artillerie-lnrichtingen voor het 
dienstjaar 1919. S. 320. 

30 Juni 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1919. S. 321. 

30 Juni 1920. WET tot W1Jz1gmg van het 
ne.gende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 322. 

Bij . deze wet wordt een artikel gewijzigd. 
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30 Juni 1920, WET tot verhooging van de 
begrooting van uitgaven van het Staats
visschorahavenbedrijf tc IJmuiden voor 
het dienstjaar 1919. 3. 323. 

3" Juni 1920. WET, houdende wijziging van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telcgrafie en Telo
fonie voor het dienstjaar 1919. S. 324. 

30 Juni 1920. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het <lien tjaar 1918. S. 325. 

Bij deze wet wordt een artikel verboogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 

Vlde afd., alsmede het eindcijfer van genoemd 
hoofdstuk, verhoogd met f 11,808,160.46. 

30 Juni 1920. BESCHIIRKING van den Hoogen 
Raad. 

Woonplaats. Ingezetenschap. Doorha
ling van een naam van een getrouwde 
vrouw op de kiezersl\ist van de gemeente 
• oes, nu hare niet van tafel en bed ge
scbeiden echtgenoot zijn woonplaats te 
Alme!o had. 

(B. W. art. 78; Kieswat art. 6.) 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen . 

Raden : Mrs. J. A. A. Bosch, A. Fentener 
van Vlissingen, J . Kosters en B. Ort . 

Conclusie van den Proc.-Generaal Mr. 
Noyon. 

Bii het vonnis van den Kantonrechter te 
Goes, waarvan beroep, is beslist, dat Josina 
Maria Snoep, echtgenoote van Jan Carel 
Anderson, ten onrechte is gebracht op de 
kiezerslijst der gemeente Goes, nu zij niet in 
die gcmecnte verblijf houdt, maar haar echt
gcnoot voor 1 Fcbruari jl. zijne woonplaats 
naar Almelo heoft overgobracht. 

Tegcn de beslissing wordt als cassatiemiddel 
aangevoerd dat geschonden, althanR verkeerd 
toegepast, zijn de artt. 1, 5, 6 en 7 der Kieswet. 

Volgens art. 7 der Kieswet wordcn op de 
kiezerslijsten eener bepaalde gemcente gobracht 
de in,voners dier gomeente ; volgens art. I 
dier wet zijn kiezers voor de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ecbter alleen ingezetenen 
des Rijks, en volgens art . 5 en 6 kiezen voor de 
Provinciale Staten en den Gemcenteraad alleen 
ingezetenen der pro,·incie, resp>. der gemeente. 
De inwoners bij art . 7 bedocld ziju dus alleen, 
ook met betrekking tot de verk.iezing van de 

ledeu der Tw:iede Kamer, de iugezetenen der 
Gemeente voor welko do kiezerslijst wordt 
opgemaakt; de wet kent toch voor elke gemeen
te slechts eene lijst. 

Ingezetencn des Rijks zijn nu naar art. 13 
der wet van 12 December 1892 (S. 268) op 
het Nedcrlanderschap en bet ingezetenschap 
zij, die hunnc woonplaats gedurcnde do ,-ooraf
gaande achttien maanden in het Rijk of zijne 
kolonien of bezittingen in andere worelddeelen 
gehad hebbcn, en ingezctcnen der provincie 
of der gemcente naar art. 17 der Provinciale 
wet en art. 19 der Gcmeentewet (ten doze 
toepasselijk volgens arrest van den Hoogen 
Raad van 21 Juni 1901, W. 7621) zij die gcdu
rendo de laatste twaalf maanden hunnc woon
plaats binnen de provincie, resp . de gomeente 
hadden . 

Onder woonplaats moet hier vorstaan worden 
de woonplaats t1aar do bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek, omdat geen antler we
telijk begrip van woonplaats bostaat. 

Nu heeft de gchuwde vrouw hare woonplaats 
bij haren man ; de bij hot thans behandeldc 
geval botrokkeno vrouw hocft clus geene 
woonplaats te Goos, al houdt zij daar verblijf, 
en mag niet op de kinzorslijst der Gemeonte 
Goes voorkomen. 

Het aangevallene 
gcwezen, weshalve ik 
ping van bet boroep. 

vonnis is alzoo juist 
concludcer tot Yerwer-

De Hooge Raad, enz. ; 

Gzzien het verzoekschrift aan den Hoogen 
Raad ingPdiend door J. M. Slegt, burgemeestcr 
der Gemeente Hoedekenskerke, wonende te 
Goes, houdende beroep in cassatie togen cen 
vonni~ van den Kantonrechter te Goes van 
10 Mei 1920, waarbij de onmiddellijke doorha
ling van den naam van J. M. Snoep van de 
op 22 Maart 1920 vastgestelde kiezerslijst is 
bevolcn; 

0., dat blijkens de bestreden uitspraak de 
requirant zich heeft gewend tot B. en W. 
der Gemcente Goes met verzoek de op 22 
Maart 1920 vastgeste!de kiezerslijst . dier 
Gemeonte te verbeteren, op grond, dat de 
naam van J. M. Snoep in strijd met de wot 
daarop voorkomt, daar deze als zijnde de niot 
van tafel en bed gescheiden ochtgenoote van 
J. C. Anderson, die zich sedert einde December 
1919 te Almelo heeft gevcstigd, vanaf voormeld 
tijdstip niot te Goes, doch te Almelo hare 
woonplaats had ; 

0., dat B. en W. der gemeente Goes dit 
verzoek hebben afgewezen, op grond, dat 
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voornoemde vrouw ha.ren ma.n niet n-r Al
melo heeft gevolgd, doch is blijven wonen te 
Goes en alda.ar nog werkelijk woonde op 
1 Februa.ri 1920; 

0 ., dat da.arop de requirant de zaak hceft 
onderworpen a.an de uitspraak van den 
Ka.ntonrechtcr te Goes, die bij de a.a.ngevallen 
uitspraak a.lsnog de doorhaling op voormelde 
l ij~t van den na.am van J . M. Snoep heeft 
bevolen, da.ar deze vrouw niet was ingezetene 
der provincie Zeeland en der Gemeentc Goes 
en derhalve te Goes niet tot het kiezen van 
leden van de Provinciale Staten en van den 
Gemeentcraad bevoegd was; 

0. , dat de verzooker als eenig middel van 
cassa.tie tegen deze beslissing heeft voorgesteld : 

Schending, a.ltha.ns verkeerdc toepassing 
van de a.rtt. 1, 5, 6 en 7 der Kieswet ; tot 
toolichting van dit middcl aanvoerende, dat 
waar nergens in de Kieswet on nadere ver
klaring van het woord ,,ingezetene" voorkomt, 
a.ls ingezetcne moet warden beschouwcl ieder, 
die op 1 Februari in de Gemeentc zijne wer 
kelijke woonpla.ats heeft ; 

0 . hieromtrent: 
da.t in elke Gemecnte op de kiczers!ijst 

moeten warden gebracht de na.mender inwoners, 
die tot het kiezen van leden · van de Twecdc 
Kamer, va.n de Provinciale Staten en van 
den Gemcenteraad bevoegd zijn ; 

0 . , dat voor de bel"Oegdheid tot het kiezen 
van leden ·van Provinciale Staten of van den 
Gemeenteraa.d ingevolge de a.rtt. 5 en 6 der 
Kieswet, onder meer wordt gevorderd, dat 
men zij ingezetene, respectievelijk van de 
provincie of van de Gemeentc, waaronder 
volgens art. 17, laatste lid, der Pro vinciale 
Wet en volgens het tweedc lid v an art. 19 
der Gemeentcwet wordt verstaa.n, da.t men de 
laatste 12 maa.nden binnen die provincie of 
in die gemeente zijne ,,woonplaats" had ; 

0., dat, tenzij in eenige latere wet afwijkende 
bepalingen worden aangetroffen, hetgeen in 
deze niet het geva.l is, de vraag, waar iemand 
zijne woonplaa.ts heeft, moet warden beant
woora naar de bepalingen voorkomende in 
den vierden titel van .het eerste boek van het 
Burgerlijk Wetboek , wa.arin dit onderwerp 
uitdrukkelijk en in het a.lgemeen wordt gere
geld; 

0 ., dat nu in deze feitclijk vaststaat, dat 
J. M. Snoep is de niet van ta.fel en bed geschei
don echtgenoote van J. C. Ander on, dat deze 
Anderson v66r 1 Januari 1920 zijne woonplaats 
to Goes had verlaten en zich metterwoon te 
Almelo had gevestigd, ook zijne vermclde echt-

gonootc ingcvolge art. 78 B W. · edcrt Janua.ri 
1920 niot meer tc Goes, <loch to Almelo woon
achtig was en derhalvc op 1 Februari 1920 
nict was ingezotene, noch van de provincie 
Zeeland, noch van de Gemeente Goes, zoodat 
haar naam niet · op de op 22 Ma.art 1920 vast
gestclde kiezerslijst dier Gomeentc mocht 
voorkomen; 

0., dat derhah·e hct middel van cassatie i 
onaannemelijk ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

1 Juli 1920. BESLUIT, betreffende de uit lo
ting en a.flossing van de 5 % Schuldbeken
tenissen, uitgegeven kra.chtens de Leening
wet 1919 (Staatsblnd 1920, n°. 46). S. 326. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Financien van 25 Juni 1920, n°. 161, Genera.le 
Thesaurie ; 

Gezien de Leeningwet 1919 (Staatsblad 1920, 
no. 46); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa.len: 
Art: 1. De schuldbekentenissen, welke, 

ingevolge hot bepaalde in a.rtikel 10, derde lid, 
der Leeningwet 1919 (Staalsb1ad, 1920, n°. 46} 
door de Algemeene Rekenkamer zijn geregi
Rtreerd e,n ter uitreiking aan hen, die verplicht 
zijn in de Leening deel te nemen, v66r den. 
<lag, waa.rop, overcenkomstig het bepa.alde 
in artikel 3, eene uitloting pla.a.ts heeft, a.an de 
daarvoor bestemde kantoren zijn verzonden, 
warden, ten dienste van de in artikel 13 der 
genoemde wet bedoelde uitlotingen, naar de 
volgorde harer nummers , zooveel mogelijk 
verdeeld in reeksen, elk omvattende een kapi
ta.al van f 25,000. 

Do reeksen van de nummers dcr schuld
bekentenissen van f 1000 beva.tten ieder, voor 
woveel nogelijk, 25 nummers, die va.n de num
mers der schuldbekentenissen va.n f 500 bevat
ten ieder, voor zoover mogelijk, 50 nummers, 
en die van de nummers der schuldbekentenis
sen van f 100 bevatten ieder, voor zoover 
mogelijk, 250 nummers. De eerstc reeks van 
de nummers van elke der in den vorigen zin 
bedoelde drie groepen van schuldbekentenis
sen begint met het laagste nummer, da.t eene 
der tot die groep behoorende schuldbekontenis
sen draa.gt. 

Blijft, na. toe.passing van het bepaalde in . 
het vorig lid, een aantal nummers over, dat 
voor de, in dat l id bedoelde, drie soortcn van 
schuldbekentenissen onderschcidenlijk minder 
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bedraa.gt dan 25, 50 en 250, dan vormen deze 
overblijvende nummers eene afzonderlijke reeks. 

Geschiedt eone vorzending a.an de ka.ntoren 
a.ls in het tweede lid bedoeld, op of na. den da.g, 
waarop, overeenkom tig het bepaalde in arti
kel 3, eene uitloting plaa.ts heeft, dan vindt 
het bepaa.lde in de eerste drie leden overeen
komstige toepassing ten aanzien van de in 
die verzending begrepen schuldbekentenissen. 

2. De in het vorig artikel bedoelde loting
reeksen worden op kartonpapier vermeld, 
door twee, daartoe door Onzen Minister van 
Financien aangewezen, ambtenaren nagezien 
en na accoordbevinding gestort in eene voor 
de uitlotingen bestemde, om een spil draaiende 
bus, welke, gesloten en verzegeld, wordt be
waa.rd bij bet Departement van Financien. 
In eon geval a.ls bedoeld in het Jaatste lid van 
het vorig artikel, geschieden die verrichtingen 
afzonderlijk ten aan1,ien van de in dat lid be
doelde schuldbekentenissen. 

Telkenmale dat verrichtingen al in bet 
vorig lid bedoeld, geschieden, wordt daarvan 
een proces-verbaal opgemaakt, waarvan een 
exemplaar blijft berusten bij de Algemeene 
Rekenkamer, een exempla.ar bij bet Dcparte
ment van Fina.noien en een oxemplaa.r bij bet 
Agentschap va.n het Ministerie van Fina.ncien 
te Amsterdam. De sleutcl van de bus blijft 
onder bewaring van den Thesaurier-Generaa.J 
bij het Departement van Financien. 

3. Elke uitloting geschiedt ten min te zes 
weken v66r den dag, waarop de schuldbeken
tenissen aflosbaar moeten gesteld worden. 

De uitlotingen geschieden in het openbaar 
in een lokaal van het Departcment van Finan
cien door een, da.'artoe door Onzen Minister 
van Financien aangewezen, ambtenaar, ten 
overstaan van twee leden der Algemeene 
Rekenkamer, of van twee door de Algemecne 
Rekenkamer aangewezen o.mbtcnaren der Ka
mer. Daa.rna wordt gebruik gemaa.kt van 
lijstcn, welke zijn gewaarmerkt door den Agent 
van het Ministerie van Financien te Amster
dam on onderscheidenlijk inhouden de nnm
mers.- van de schuldbekentenissen, welke tot 
den l sten Juli van het jaar, waarin de uitloting 
plaats vindt, uit hoofde van het bepaalde in 
artikcl 16 der Leeningwet 1919, geamortiseerd 
zijn en de nummers der schuldbekentenissen, 
welke vallen onder het bepaalde in artikel 1, 
lstc lid, docb niet a.an de deelnemers in de 
leening zijn uitgefeikt omdat Onze Minister 
van Finanoien nader geheel of ten deele van 
de verpliohting tot deelneming ontheffing beeft 
verleend. 

De dag der uitloting wordt ten mmste een 
week to voren door middel van de N ederla,nd
ache Staatacourant bekond gemaakt. · 

Onzc Minister van Fina.noien stelt, met 
inachtncming van het bepo.alde in artikol 12 
der Leeningwet 1919 telken ja.re vast, of in 
dat jaar eene uitloting zal plaat vinden. 
Luidt de beslissing in bevestigenden zin, dan 
bepaalt hij tevens zoo na mogelijk het bedrag 
van het kapitaal, dat kraohtcns de uitloting 
zal worden afgelost. Van die be Jissing en 
eventueel van dat bedrag doet hij mededeeling 
in de ederlandsche Staatacou.rant. 

Van de loting wordt een prooes-verbaal 
opgemaak~, terwijl de uitgelote nummers zoo 
spoedig mogelijk in de Staatacou.rant worclen 
medegedeeld. 

4. De a.flossing van de uitgelote schuldbe
kentenissen geschiedt, van den daarvoor be
stemden dag af, ten kantore van de Nedor
landsche Bank te Amsterdam, en mits uiterlijk 
aoht dagen v66r den dag, waarop de a.flossing 
verlangd wordt, daarvan a.an don betrokken 
betaalmeester kennis is gegoven, ten kantore 
van de botaalmeesters. 

De a.flossing geschiedt tegen intrekking van 
de uitgelote sohuldbekentenissen, voorzien van 
alle daarbij behoorende, nog niet verschenen, 
coupons. 

Indien een of meer coupons ontbreken, kan 
de a.flossing der schuldbekentenis, onder in
houcling van het bedrag der ontbrekende 
coupons, door Onzen Minister van Financien 
worden toegestaan. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvocring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatablad zal worden geplaatst en waan·an 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den l sten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Finanrien, DE VRIES. 

(Uitge,g. 5 Juli 1920.) 

1 Juli 1920. BESLUIT tot aanvulling van het 
Koninklijk beslui t van 16 September 1918 
(Staatablad n°. 548), houdende regeling 
van de opleiding van landmeters. S. 327. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeensohappelijke voordracht van 
Ouzo Ministers van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Financien van 28 Mei 1920, 
Directie van den Landbouw, n°. 8549 1, late 
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afdeeling, n°. 161, afdeeling Hypotheken en 
Kadaster, Yau den 3lsten Mei 1920; 

Ovenvegende, dat aanvulling van Ons besluit 
van 16 September 1918 (Staatsblad n°. 548) 
houdcude regeling van de opleidiug van land'. 
meters, weuschelijk is ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1920, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzeu voor
noemden "i){inister van 24 Juni 1920, Directie 
van den Landbouw, n°. 10155, lste afdeeling, 
11°. 71, afdeeling Hypotheken en Kadaster, 
van 26 Juni 1920; 

Hebbcn gocdge,onden en verstaan: 
te bepa.Jen: 

E enig artikel. 
Aan artikel 5, eerste l id , van Ons besluit 

van 16 September 1918 (Staatsblad n°. 548) 
wordt toege \'oegd : 

,,benevens zij, die v66r 1 Januari 1919 tot 
adspirant-landmeter van het kadastcr zijn aan
gcsteld". 

Onzc Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gcplaatst en waar van afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State . 

Het Loo, den l stcn Juli 1920. 

WILHELMINA. 

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

De JJl inister van Pinancien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 13 Juli 1920.) 

Ik heh de eer U uit te noodigen voor zoover 
noodig met de gemaakte opmerkingen rekening 
te willen houden. (W. v. d. B . A.) 

3 Juli 1920. BESLUIT, houdende wijziging van 
de artikelen 31 en 33 van het Reglement 
no. IV op de organisatie en de dienst der 
Deurwaarders en verdere regtsbedienden, 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 29 ' Mei 1917 (Staatsblad n°. 
446) en aangevuld bij artikel 37 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenareu 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 328, 

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

Justitie van den 4 Juni 1920, 4de Afdeeling, 
no. 873; 

Overwegende, dat het is gebleken noodig en 
wenschelijk te zijn, dat wiJzigingworde gebracht 
in de artikelen 31 en 33 van het Reglement n°. IV 
op de organisatie en de dienst der Deurwaarders 
en verdere regtsbeclienden, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 29 Mei 1917 (Staatsblad 
no. 446) en aangevuld bij artikel 37 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1920 (Staatsblad n°. 37); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22 Juni 1920 n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den -29 Juni 1920, 4de 
Afdeeling, n°. 851 ; 

_Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. Artikel 31 van ·voormelcl Regle-
ment wordt gelezen: 

l Jul·i 1920. MISSIVE van den Minister van Door Onzen Minister van Justitie kunnen 
Binnenlanclsche Zaken aan de Commis- aan de griffien of parketten, nader aangeduid 
sarissen der Koningin in de provincien in artikel 33 van voormeld Reglement, Rijks
betreffende den toestand van arrestanten- _ klerken als bureelchef worden aangewezen 
loka len. tot het getal in dat 'artikel bepaald en kan 

Den Minister van Justitie heeft een klacht aan hen worden toegekend eene toelage, als 
bereikt, omtrent den toestand van zindelijkheid bedoeld bij artikel 19 van het Bezoldigingsbe
van een gemeentelijk arrestantenlokaal en sluit Burgerljjke Rijksambtenaren 192/l 
omtrent de verzorgini tijdens bet verblijf aldaar (Staatsblad n°. 37); 
ondervonden. Roewe! in het betrekkelijk Aan den bureelchef ter griffie en clien ten 
geval de juistheid van de klacht niet is gebleken, 1 parkette van den Hoogen Raad der Neder
acht mijn ambtgenoot bet niettemin noodig, I ianden, kan door Onzen voornoemden Minister 
dat de aandacht van de betrokken autoriteiten I de titel van commies, onderscheidenlijk ter 
op dit onderwerp worde gevestigd. griffie en ten parkette, worden verleend. 

De noodzakelijkheid valt niet te ontkennen, I 2. Artikel 33 van voormeld Reglement 
dat aan arrestanten bij een eenigszins !anger , wordt gelezen : 
verblijf ook ongevraagd en geregeld reinigings-- Het aantal van de Rijksklerken ter griffie 
middelen worden verstrekt, terwijl het van en ten parkette wordt als , volgt bepaald : 
groot belang is, dat de betrokken autoriteiten I l. Bif den Hoogen Raad : 
nauwkeurig zorgdragen, dat de arrestanten- A. ten hoogste 4 klerken ter griffie, 
lokalen aan de eischen van reinheid voldoen. 1 bureelchef inbegrepen ; 
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B. ten h,oogste 2 klerken ten 
1 bureelchef inbegrepen ; 

parkette, / 13. Bij de griffien van de Kanton-Geregten 
der 2de klasse : ten hoogste 2 klerken ; 

2. Bij de Geregtshoven te Amsterdam en te 
's-Gravenhage: 

A. ten hoogste 3 klerken ter griffie, 
1 bureelchef inbegrepen; 

B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 
1 bureelchef inbegrepen ; 

3. Bij de overige Geregtshoven : 
A. ten hoogste 2 klerken ter griffie ; 
B. ten hoogste 2 klerken ten parkette ; 

4 Bij de Regtbank te Amsterdam : 
A. ten hoogste 18 klerken ter_ griffie, 

3 bureelche!e inbegropen ; 
B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 

l bureelchef inbegrepen; 

14. Bij de niet hierboven vermelde parketten 
van de Ambtenaren van het Openbaar Minis

terie bij de Kanton-Geregten: 
ten hoogste 2 klerken. 

Bij een griffie of parket, waar het schrijvers
personeel uit Rijksklerken en hulpschrijvers 
bestaa.t, kan door Onzen Minister van Justitie 
ingeval, naar diens oordeel, de werkzaamheden 
zulks vorderen, meer Rijksklerken, dan bet 
hierboven voor elk bepaalde aantal warden 
benoemd ; met dien verstande, dat het aantal 
Rijksklerken op het gezamenlijk aantal regter
lijke beam bten ten hoogste drie vierden bedrage. 

Overgangs bepalingen. 
5. Bij de Regtbank te Rotterdam : 

A. ten hoogste 15 klerken ter 
3 bureelchefs inbegrepen; 

3. De op den dag van het in werk.ing treden 
griffie, van dit besluit in di~nst zijnde adjunct-bureel

chefs warden geacht met dien dagtezijn aange
steld tot bureelchef. B. ten hoogste 5 klerken ten parkette, 

1 bureelchef inbegrepen; 
6. Bij de Regtba.nk te 's-Gravenhage: 

A. ten hoogste 12 klerken ter griffie, 
2 bureelchefs inbegrepen ; 

B. ten hoogste 4 klerken ten parkette, 
l bureelchef inbegrepen ; 

7. Bij de Regtbanke~ te 's-Hertogenbosch, 
Maastricht, Arnhem, Raarlem, Utrecht 
en Groningen : 

A. ten hoogste 6 klerken ter griffie, 
1 bureelchef inbegrepen ; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
l bureelchef inbegrepen ; 
de overige Regtbanken : 
ten hoogste 4 klerken ter griffie ; 

8. Bij 
A. 
B. ten hoogste 2 klerken ten parkette ; 

9 Bij het Kanton-Geregt te Amsterdam : 
A . ten hoogste 20 klerken ter griffie, 

"3 bureelchefs inbegrepen; 
B. ten hoogste 7 klerken ten parkette, . 

l bureelchef inbegrepen; 
lO. Bij de Kanton-Geregten te Rotterdam en 

te 's-Gravenhage: 
A. ten hoogste 18 klerken ter griffie, 

3 bureelchefs inbegrepen ; 
B. ten hwgste 7 klerken ten parkette, 

l bureelchef inbegrepen ; 
ll. Bij de Kanton-Geregten te 'll-Hertogen

bosch, Maastricht, Arnhem, Haarlem, 
Utrecht en Groningen : 

A. ten hoogste 5 klerken ter griffie. 
l bureelchef inbegrepen ; 

B. ten hoogste 3 klerken ten parkette, 
1 bureelchef inbegrepen ; 

12. Bij de griffien van de overige Kanton
Geregten der lste klasse : 

ten hoogste 3 klerken ; 

19:clO 

4. De toelagen, door Onzen Minister van 
Justitie, v66r de inwerkingtreding van dit 
besluit, verleend aan de bureelchefs en adjunct
bureelchefs blijven, beboudens nadere herzie
ning door Onzen voornoemden Minister, gehand
haafd. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden geplaatst en va-n hetwelk afschrift 
zal warden gezonden a.an den Raad van State 
en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 3den Juli 1920, 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uit,geg. 16 Jui, 1920.) 

4 Juli 1920. BESLUIT, betreffende nuddellijke 
deelneming, in strijd met art. 24 der 
Gemeentewet, aan een aanneming ten 
behoeve der gemeente. 

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

M. Diederen te Eygelshoven . tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
6 Februari 1920, le afd. La. 1469/4 C/2, waarbij 
hij vervallen is verklaard van het lidmaatschap 
van den raad der gemC'ente Eygelshoven ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
12 Mei 1920, n°. 114; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche 7,aken van 27 Mei 1920, 
n°. 6624, afd. B.B.; 

Overwegende : dat het besluit van Gedepu, 
teerde Staten steunt op de overweging dat 
uit de ambtelijke berichten en het verhandeld"' 

36 
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in hunne vergadering is gebleken dat Van de I middellijk heeft deelgenomen aan eene aanne
Camp aannemer te Eygelshoven, heeft aange- ming ten behoeve van de gemeente ; 
nomen van de gemeente het uitvoeren van de Gezien de Gemeentewet ; 
noodige herstellingen aan het gemeentehuis Hebben goedgevonden en verstaan: 
aldaar; dat Van de Camp de uitvoering van het beroep ongegrond te verklaren. 
een gedeelte van dit werk en we! het verf- en 011ze Ministe~ van Binnenlandsche Zaken 
behangwerk zonder bijlevering van materiaal I is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
op zijn beurt heeft uitgegeven aan M. Diederen, 1 

raadslid, voor een bedrag van f 190, die clit 5 Jul; 1920. WET tot nadere wijziging van de 
werk dan ook voor zijne verantwoordelijkheid wet van 28 Augustuq 1851 ( taatsblad n°. 
en voor een groot gedeelte zelfstandig verricht 125). S. 329. 
heeft; dat in strijd met de bewering van M. Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/1919, n°. 387, 
Diederen, L. Hansson te Ubach over Worms 1--4: 1919/1920, n°. 56, 1-9. 
bij de uitvoering van dit werk behulpzaam is Hand. id. 1919/1920, bladf 1475-1484, 
geweest, doch deze dit gedaan heeft zonder 1488--1495. 
de rninste opdracht van Van de Camp en ook Hand. l• Kamer 1919/1920, bladz. 597-616, 
zoncler eenige geldelijke vergoeding van dezen; 673, 702. 
do.t do foiten, zooals zij Iyervoren omschreven Wu WILHELMINA, EN7 .. . doen te weten: 
zijn, ten overvloede zijn bevestigd door schrifte- Alzoo wij in overweging hebben genomen, 
lijke verklaringen, overgelegd door Van de dat het noodzakelijk is de wet van 28 Augustus 
Camp en Hanssen; · 1851 (Staatsblad n'". 125) nader te wiJzigen; 

dat met het oog op deze verklaringen naar Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
het oordeel van Gedeputeerde Staten het Art. 1. De artikelen 1 en 2 worden te 
raadslid M. Diederen moet geacht worden zamen artikel 1. 
onrniddellijk dee! genomen te hebben aan eene 2. Artikel 4 wordt artikel 2. 
aanneming ten behoeve der gemeente en der- 3. .Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt : 
halve in strijd te hebben gehandeld met art. het bepaalde in het eerste lid wordt ver-
24 der Gemeentewet ; vangen door : 

dat M. Diederen in beroep aanvoe1t dat de ,,Als eigenaars of mede-eigenaars van een te 
aa.nnemer Van de Cainp inderdaad van de onteigenen perceel en van een perceel, ten be
gemeente Eygelshoven heeft aangenomen het hoeve waarvan eene te onteigenen erfdienst
uitvoeren van de noodige herstellingen aa.n het baarheid is gevestigd, en als regthebbende of 
gemeentehuis aldaar ; dat hij, van beroep mede-regthebbenden op een te onteigenen zake
schilder, op welk gebied Van de Camp niet lijk regt van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, 
zaakkundig is, op diens verzoek om hem ter gebruik, bewoning of beklemming worden zij 
wille te zijn en om hem in de gelegenheid te beschouwd, die als zooda.nig in de registers van 
stellen ten aanzien van het verf- en behangwerk het kadaster voorkomen."; 
a.an den ra.ad een zaakkundig overzicht te in het tweede lid wordt ,,of mede-eigenaar" 
geven, als deskundige kosteloos voor den vervangen door:,, , mede-eigenaar, regthebben
aannemer een deskundige prijsberekening van .de of mederegthebbende"; 
dat onderdeel heeft gereed gema.akt ; dat die in het derde lid wordt tusschen ,,mede
berekening evenwel door Van de Camp niet \ eigenaar" en ,,of' ingevoegd:,,, regthebbende, 
werd overgenomen als zijnde te hoog; dat hij mede-regthebbende". 
daarna bij den aannemer Van de Camp gewerkt 4. Achter artikel 3 wordt ingevoegd: 
heeft a.ls eenvoudige knecht tegen dagloon en ,,.Artikel 4. Wanneer een onroerend goed, 
wel hoogstens gedurende 20 uur; dat het hoofd- dat toebehoort aan de onteigenende parlij, is 
gedeelte van dat wnk echter eveneens a.ls bezwaard met een za.kelijk regt van erfdienst
knecht is verricht door den schilder L. Hanssen baarheid, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, ge
te Ubach over Worms; dat hij dus geen zelf. bruik, bewoning of beklemming, kan dat regt 
standig werk heeft verricht en ook geen enkele a.fzonderlijk worden onteigend. 
verantwoordelijkheid heeft gedragen, zoodat Overigens ka.n door toepassing van deze wet 
alle kenmorken van aannerning ontbreken ; een goed van een regt of een last, welke daarop 
dat een en antler blijld; uit verklaringen van rust, slechts worden bevrijd door onteigening 
getuigen die al het bovenstaande beve tigen; van dat goed". 

0 ., dat uit de overgelegde stukken met 5 . Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt : 
voldoende zekerheid is gebleken dat M. Diederen I in het eerste lid wordt ,,uitgewerkt plan met 
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uitvoerige kaarten en grondteekeningen van j lijke regten zijn bezwaard, met vermelding 
dat gedeelte, hetwelk onder die gemeente ge- 1 hunner kadastrale uommers zijn aangewezen ; 
legen is", vervangen door : ,,een plan van het 2°. eene lijst van de kadastrale nommers der 
geheele werk met de noodige kaarten". 

het tweede lid vervalt. · 
6. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt : 
in het eerste lid wordt ,,Ten minste gedurende 

dertig" vervangen door ,,Gedurende een en 
tWintig" en ,, , kaa.rten en grondteekeningen" 
door ,,en kaarten". 

in het tweede lid wordt ,,en in de Staatscou
rant en in een der dagbladen hunner provincie 
en gemeente, of, bij bet ontbreken daarvan, 
in dat eener naburige plaats" vervangen door : 
,,in een nieuwsblad hunner gemeente en, bij 
het ontbreken daa,rvan, in dat eener naburige 
gemeente", 

7. Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
,,Gedurende den in het vorige artikel bedoel• 

den termijn alsmede gedurende acht dagen na 
verloop daarvan kunnen bezwaren tegen de 
voorgenomen onteigening en het plan van het 
werk schriftelijk worden ingebragt bij het 
hoofd van het in artikel 6 bedoelde departement 
van algemeen bestuur. Zij, die dit bij hun 
bezwaarschrift verlangen, worden in de gelegen
heid gesteld hunne bezwaren mondeling toe 
te lichten" .. 

8. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt: 
aan het eerste lid wordt toegevoegd : ,,De 

termijn, waarbinnen de vordering tot onteige
ning moet word.en ingesteld, wordt daarbij 
bepaald". 

in bet tweede lid wordt ,,die verklaring" 
vervangen door : ,,dit voorstel" en wordt 
,, , Mn of meer perceelen te onteigenen zijn'' 
vervangen door : ,,zijn gelegen te onteigenen 
perceelen, perceelen ten behoeve waarvan te 
onteigenen erfdienstbaarheden zijn gevestigd, 
of perceelen, welke met andere te onteigenen 
zakelijke regten zijn bezwaard". 

9. In artikel Il vervallen de woorden ,,in 
de Staatscourant, benevens". 

10. Het eerste lid van artikel 12 wordt 
vervangen door : 

,,Zoo spoedig mogelijk, <loch ten minste 
veertien dagen voor de zamenkomst der com
missie binnen een gemeente worden op de 
secretarie dier gemeente ter inzage van een 
eder nedergelegd : 

1°, een uitgewerkt plan met uitvoerige 
kaarten van bet werk en met grondteekeningen, 
waarop de te onteigenen perceelen, de perceelen 
ten behoeve en ten laste waarvan te onteigenen 
erfdienstbaarheden zijn gevestigd, en de per• 
ceelen, welke met andere te onteigenen zake-

I te onteigenen perceelen met vermelding van : 
a. de g'rootte, volgens de registers van het 

kadaster, van elk dier perceelen en, indien niet 
het geheele perceel zal worden onteigend, 
bovendien de grootte van het te onteigenen 
dee!; . 

b. de namen van de eigenaars en mede
eigenaars van elk dier perceelen, volgens de 
registers van het kadaster; 

3°. eene lijst van de te onteigenen erf
dienstbaarheden met vermelding bij elk van 
deze van de kadastrale nommers van de per
ceelen, ten behoeve waarvan de erfclienstbaar
l;i.eid is gevestigd en van die, welke daarmede 
zijn bezwaard, voor zooveel de onteigening deze 
van dien last zal bevrijden, en van de namen 
van de eigenaars of mede-eigenaars van clie 
perceelen, volgens de registers van het kadaster ; 

4°. eene Iijst van de andere te onteigenen 
zakelijke regten met vermelcling bij elk van 
deze van de kadastrale nommers van de per
ceelen, welke met het regt zijn bezwaard, en 
van de namen van de regtbebbenden en mede
regthebbenden op die zakelijke regten, volgens 
de registers van het kadaeter ; 

een en antler voor zoover deze stukken be
trekking hebben op binnen die gemeente ge
legen perceelen. 

Deze tervisielegging wordt bekend gemaakt 
op de wijze en op kosten als in het vorige art1kel 
vermeld". 

11, Art,kel 14 wordt gewijzigd als volgt: 
het bepaalde in bet eerste lid wordt vervan

gen door. 
,,Binnen zes maanden, nadat de commissien 

baren arbeid bebben volbragt, worden de te 
onteigenen perceelen, erfdienstbaarheden en 
andere zakelijke regten door Ons aangewezen 
door aab.haling van de in art. 12 bedoelde grond-
teekeningen en vermelcling van : · 

1°. de kadastrale nommers van de per
ceelen, welke zullen worden onteigend, met 
vermelding van hunne grootte, volgens de re
gisters van het kadaster, en, indien niet het 
geheele perceel zal word.en onteigend, boven
clien de grootte van het te onteigenen deel ; 

2°. de kadastrale nommers van de perceelen 
ten behoeve waarvan de te onteigenen erf
dienstbaarheden zijn gevestigd, van die, welke 
daarmede zijn bezwaard, voor zooveel de ont
eigening deze van dien last zal bevrijden, en 
van die, welke met andere te onteigenen zake
lijke regten zijn bezwaard ; 

36* 
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3°. de namen volgens do registers van het De vordering tot onteigening moet op straffe 
kadaster van de eigenaars en mede-eigenaars van verval worden ingesteld binnen den ter
van de te onteigeoen perceelen en van die, ten mijn, bepaald bij de in art. 10 bedoelde wet. 
behoeve waarvan de te onteigenen erfdienst- De dagvaarding wordt beteekend aan de 
baarheden z:ijn gevestigd, en .an de regtheb- houders van de ten dage, dat de dagvaarding 
benden en mede-regthebbendon op de andere wordt uitgebracht, op het te onteigenen per
te onteigenen zakelijke regten" ; ceel of zakelijk regt in de openbare registers 

het bepaalde in het laatste lid wordt ver- I ingeschreven hypotheken. Deze beteekeuing 
vangen door: I geschiedt binnen acht dagen na het uitbrengen 

Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar- der dagvaarding aan de bij de inschrijving der 
heden oi andere 7,akelijke regten dan die, welke hypotheken ~ekozene woonplaatsen'.'. 
krachtens het eerste lid van dit artikel ter ont- 16. In artikel 19 wordt m het tweede lid 
eigening zijn aangewezen, onteigend worden, ,.waterschap" vervangen door ,,waterschap, 
dan moeten de bepalingen van de vier voor- veenschap of veenpolder". 
gaande artikelen wederom worden toegepast, I 17. In het eerste en tweede lid van artikel 
en is het bepaalde in het eerste en tweede lid 20 wordt ,,eigena-ar" vervangen door ,,ver-
van dit artikel van toepassing". weerder". 

12. Aan artikel 15 wordt tocgevocgd : Aan het artikel wordt toegevoegd : 
,,Een en antler geschiedt op kosten van hen, Is de verweerder overleden, dan vinden de 

ten wier name het werk wordt uitgevoerd", bepalingen van dit artikel overeenkomstige toe-
1 !3 . Artikel 16 vervalt. passing". 
14. Hot bepaalde in artikel 17 wordt ver- 18. Artikel 21 vervalt . 

vangen door: 19. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt : 
,,De onteigenende partij tracht hetgeen ont- I in het onder 1°. bepaalde wordt achter 

e igend moot worden bij m nnelijke overeen- ,,perceelen" ingevoegd : 
komst te verkrijgen". ,, ,erfdienstbaarheden en andere zakelijke 

15. Het bepaalde in artikel 18 wordt ver- ' regton" ; 
vangen door: I .n het onder 2·. bepaalde wordt ,,het goed, 

,,Is hetgeen onteigend moet worden niet bij I welks onteigening gevorderd wordt", ver
minnelijke overeenkomst verkregen, dan worden vangen door: ,,het te onteigenen perceel, het 
ten verzoeke van de onteigenende partij de perceel ten behoeve waarvan de te onteigenen 
door Ons besluit aangewezen eigenaar of mede- erfdienstbaarheid is gevestigd, of het perceel, 
eigenaars van het te onteigenen perceel gedag- I dat met het te onteigenen andere zakelijke 
vaard voor de arrondissements-regtbank, onder regt is bezwaard" en wordt ,,de Staatscourant" 
wier regtsgebied dit perceel is geleg:m, ten einde vervangen door ,,het dagblad of de dagbladen" . 
de onteigening daarvan te hooren uitspreken 20 . In artikel 24 wordt in het tweede lid 
en het bedrag der schadeloosstelling t e h ooren j ,,eigenaars" vervangen door ,,verweerders", in 
bepalen. Betrett de vordering tot onteigening het achtste lid ,,vijf" door ,,acht" en in het 
een erfdienstba.arheid, dan wordt zij ingesteld laatste lid ,,acht" door ,,veertien" . 
tegen de door Ons besluit aangewezen eigenaar 21. Artikel 25 wordt gewijzigd als volgt : 
of mede-eigenaars van het perceel, ten behoeve in het onder 2° bepa.alde wordt ,,goederen" 
waarvan de erfclienstbaarheid is gevestigd ; vervangen door : ,,perceelen, erfdienstbaar
betreft zij een antler zakelijk regt dan wordt heden of andere zakelijke regten"; 
zij ingesteld tegen de door Ons besluit aange- het onder 3°. bepaalde wordt vervangen 
wezen regthebbende of mode-regthebbenden door : ,,Wanneer blijkt, dat de in art. 10 be
op dat zakelijk regt. Van doze vorderingen doelde commissie geen zitting heeft gehouden 
wordt kennis genomen door de arronclissemeuts- I in de geme-:mte, waarin het te onteigenen per
regtbank binnen wier regtsgebied is gelegen ceel, het perceel ten behoeve waarvan de te 
het perceel, ten behoeve waarvan de erfdienst- onteigenen erfdienstbaarheid is gevestigd, of 
baarheid is gevestigd, of het perceel, dat met het perceel dat met het te onteigenen andere 
het andere zakelijk regt is bezwaard. zakelijke regt is bezwaard, is gelegen, of dat 

Wanneer de arrondissements-regt.bank op de zitting niet vooraf is bekend gemaakt in een 
grond van het voorgaande bevoegd is :van. een I of meer dagbladen der provincie, door Gedepu
deel. van de vordering kennis te nemen, is zij I teerde Staten daartoe aangewezen". 
bevoegd van de geheele vordering kennis te 21a. Het bepaa.lde in artikel 28 wordt ver· 
nemen. . vangen door: 
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,,De tijd en de plaats van het onderzoek der , gemeld a,rtikel genoemd, ter onteigening is aan
deskundigen worden door den regter-com- gewezen." vervangen door: ,,bedoeld in art . 
missaris met inachtneming van den meest 12.". 
mogelijken spoed bepaald en onmiddellijk mede- 24. Artikel 40 wordt gelezen als volgt: 
gedeeld aan het openbaar ministerie. Zij ,,Alleen de werkelijke waarde van het ont-
worden door het openbaar minsterie bekend eigende, niet de denkbeeldige, welke dit uit
gemaa.kt door eene aankondiging in het daartoe sluitend voor den persoon des eigenaars of des 
in het vonnis aangewezen nieuwsblad. regthebbenden heeft, komt in aanmerking". 

De griffier geeft binnen acht dagen, nadat 25 . In artikel 41 wordt ,,de niet onteigende 
het vonnis is gewezen, aan de deskundigen I goederen" vervangen door ,,het niet ont
kennis van hunne benoeming. Ten minste eigende". 
acht dagen voor den dag, waarop het onderzoek 26. In artikel 43 wordt in het eerste lid 
za.l plaats hebben, zendt hij aan ieder der des- ,.van zijn erf onteigende" vervangen door: 
kundigen een afschrift van het vonnis en roept ,,eigenaar van het verbonden perceel of den 
hij partijen en deskundigen op om bij het regthebbende op het verbonden zakelijke regt" 
onderzoek tegenwoordig te zijn. en in het tweede lid wordt voor het ,,het ver-

Bij afwezigheid van de wederpartij gaat het hypothekeerde goed" gelezen ,,de verhypothe-
onderzoek door. keerde zaak". 

Derde belanghebbenden knnnen bij het 27. In het eerste en in het tweede lid van 
onderzoek tegenwoordig zijn om ook hnnne artikel 45 vervalt ,,goed". 
schade te doen begrooten". 28. In artikel 46 vervallen de woorden 

21b. Aan art. 36 wordt een tweede lid toe- ,,of tienden". 
gevoegd, luidende: 29. Het bepa.alde in art. 50 wordt ver-

,,Wanneer bezwaarschriften zijn ingediend, vangen door: 
roept de griffier, na afl.oop van dezen termijn, ,,De kosten komen ten laste van de ont
zoo spoedig mogelijk \le deskundigen, partijen eigenende partij, tenzij de regtbank in de om
en derde belanghebbenden op om binnen acht standigheden van het geding termen vinde om 
dagen voor den regter-commissaris te ver- de kosten geheel of voor een dee! te compen
schijnen en naar aanleiding van de ingediende seeren, behoudens dat de kosten geheel door 
bezwaarschriften gehoord te worden. Van den verweerder worden gedragen, indien hem 
dit verhoor maakt de griffier een proces-verbaa] I niet meer wordt toegewezen dan bij dagvaar
op, door den regter-commissaris en hem te ding werd aangebodo!!". 
onderteekenen". 30. In art . 53 wordt in bet eerste lid ,,acht" 

21c. Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt: vervangen door ,,veertien", in het vierde lid 
In het eerste lid wordt : ,,Na afl.~p dier I ,,vijf" door ,,acht" en in het vijfcle lid ,,acht" 

veertien dagen brengt de regter-commissaris, in door ,,veertien". 
de eerstvolgende voor de behandeling van bur- 31. In Titel I wordt achter Hoofdstuk III 
gerlijke zaken bestemcle teregtzitting", vervan- ingevoegcl : 
gen door: ,,In de eerste voor de behandeling van 
burgerlijke zaken bestemde teregtzitting, welke 
plaats heeft na den een en twintigsten dag, 
volgende op dien der nederlegging in art. 35 
bedoeld, brengt de regter-commissaris" ; 

tusschen het eerste en tweede lid wordt een 
nieuw lid ingevoegd, luiclende: 

,,De griffier roept de deskundigen op om ter 
teregtzitting tegenwoordig te zijn, ten einde 
desgevraagd nadere mondelinge toelichting tot 
het uitgebrachte advies te verstrekken" ; 

in het thans bestaande derde lid wordt 
,,veertien" vervangen door ,,een en twintig". 

22. In artikel 38 wordt ,,vierkante Neder
landsche roeden" vervangen door ,,aren". 

23. In artikel 39 wordt ,,in art. 7 of in art. 
12 bepaald, naar gelang het goed volgens het 
plan in eerstgemeld, of volgens dat in laatst-

HOOFDSTUK III a. 

Van de voorloopige inbezitne1ning. 

54a. Aan de onteigenende partij, die voor 
de voldoening der schadeloosstelling aan de 
wederpa1·tij en aan diegenen der derde belang
hebbenden, welke dit verlangen, zekerheid 
heeft gesteld, wordt op de wijze, in art. 54d 
omschreven, het 1-egt verleend om zich, des
noods met behulp van den sterken arm, in het 
feitelijk bezit te ijtellen van en veranderingen 
te brengen in den staat van het te onteigenen 
perceel, of van het perceel, dat met het te ont
eigenen zakelijk regt - eene erfdienstbaarheid 

I daaronder niet begrepen - is bezwaard, of 
I om, desnoods met behulp van den sterken a1:11 
I te belemmeren en te beletten, dat gebrmk 

wordt gemaakt van de te onteigenen erfdienst-
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baarhe1d, of van andere te onteigenen of door I der inpandgeving eene waarde hebben, welke 
de onteigening vervallende regten, indien het I.ten minste tien ten honderd meer bedraagt 
bepaalde in de artt . 54b, 54c en 54d is nageleefd. dan het bedrag, waartoe zekerheid gesteld 

54b. De onteigenende partij, die het in het I moet worden. 
voorgaande artikel omschreven regt wenscht 54d. De voorzitter van de arrondissements
te verkrijgen, moet dit bij de in artikel 18 be- regtbank, wa.arvoor het geding tot onteigening 
doelde dagva.a.rding mededeelen en bij de con- aanha.ngig is, verleent het in a.rt. 64a om
clusie, bedoeld in het tweede lid van a.rt. 24, schreven regt bij beschikking op een verzoek
vorderen, dat de te benoemen regter-commissa- I schrift van de onteigenende pa.rtij. 
ris de bedragen zal bepa.len, waartoe zekerheid Bij dat verzoekschrift worden overgelegd 
gesteld zal moeten worden. Is dit geschied, I een a.fschrift van het proces-verbaal, bedoeld 
da.n -;vorden die bedragen door den regter- in art . 64b en de acten strekkende tot bewijs, 
commissaris a.fzonderlijk voor de wederpa.rtij dat de vereischte zekerheidsstellingen hebben 
en voor ieder van de derde belanghebbenden, I pla.a.ts geha.d. 
welke zekerheidsstelling verlangen, bepaald, De beschikking op het verzoekschrift is uit-
onmiddellijk nadat het onderzoek der des- voerbaar op de minute. 
kundigen, bedoeld in a.rt . 28, heeft pla.a.ts ge- , Van deze beschikking staat gccn andere 
had . vooziening open dan cassatie in het belang der 

Te dien einde zal de regter-commissaris de wet. . 
wederpa.rtij en de derde belanghebbenden, 54e. De onteigenende partij, welke van het 
welke zekerheidsstelling verla.ngen, gelegenheid in a.rt . 64a omschreven regt geen gebruik heeft 
geven zich omtrent de bedragen van de zeker- gemaakt voordat het vonnis van onteigening 
heidsstellingen te verkla.ren en de deskundigen in kracht van gewijsde is gegaa.n, is daarna 
da.aromtrent hooren. niet meer bevoegd van dat regt gebruik te 

Deze bedragen worden in overeenstemming maken. 
met hetgeen is verlangd bepaald, tenzij de regter- 54/. Wanneer hetzij bij gewijsde de dag
commissaris termen aanwezig acht om daarvan vaarding, bedoeld in a.rt. 18, is niPtig 'verklaa.rd 
af .te wijken, zullende echter het gezamenlijk of de eisch tot onteigening om eenige andere 
bedrag van de ten behoeve van de wederpartij reden is ontzegd, hetzij het vounis van ont
en de derde belanghebbenden te stellen zeker- eig!)ning uit krachte van het bepaalde in art. 
heid ten minste worden bepaald op de .som, 66 is vervallen, is de onteigenende partij ver
welke ter voldoening aa.n het bepaa.Ide in art. pligt: 
22 a.ls schadeloosstelling is aangeboden. to. het in bezit genomene onmiddellij k te 

Bij onteigening van een met regt van be- ontruimen en wederom de uitoefening te dulden 
klemming of met eeuwigdurende erfpacht be- van de~rfdienstbaarheid, waarvan de onteige
zwaard perceel wordt het bedrag van de te stel- ning was gevorderd ; 
!en zekerheid a.fzonderlijk bepa.ald voor den 2°. de schade te vergoeden, welke door de 
eigenaar en voor den beklemden meijer of [ wederpartij en door hen, die in het geding tot 
den erfpachter. , onteigening zijn tusschen gekomen, is geleden 

Van hetgeen door en ten overstaan van den I door de uitoefening van het in art. 54a om
regter-co=issaris is verricht en verklaard, l schreven regt. 
wordt een proces-verbaa.I opgemaakt. De Tot de in het voorgaande lid bedoelde ont
beschikking van den regter-commissaris, waar- I ruiming kan de onteigenende partij, desnoods 
bijdebedragenzijnbepa.ald,wordtinhetproces- door middel van den sterken arm, worden ge
verbaal opgenomen. I dwongen uit krachte van een bevelschrift van 

Van deze beschikking staat geen andere den voorzitter van de arrondissements-regt
voorziening open dan cassatie in het belang bank, waarvoor de vordering tot onteigening 
der wet. is ingesteld . 

54c. Tenzij met eene andere wijze van zeker- De voor de voldoening der schadeloossstelling 
heidsstelling genoegen is genom.en, wordt zeker- gestelde zekerheid strekt mede tot zekerheid 
heid gesteld door inpa.ndgeving hetzij van eene voor de voldoening van de scbadevergoeding, 
bij de consignatiekas in bewaring gegeven geld- welke krachtens het eerste ~d van dit artikel 
som, welke ten minste gelijk is aan het bedrag, verschuldigd is. 
waartoe zekerheid moet worden gesteld, hetzij 54g. De gestelde zekerheid vervalt en het 
van bij het Rijk m bewaring gegeven schuld- in pand gegevene kan worden teruggenomen, 
brieven ten laste van het Rijk, welke ten dage wanneer hetzij de bij het vonnis tot onteige~g 
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ibepaalde schacleloosstelling, hetzij de krachtens I melding van hunne kadastrale nommers , van 
art. 54/ verschuldigde schadevergoeding is de nam.en der eigenaars volgens de registers 
voldaan of is aangeboden en geconsigneerd op van hot kadaster, van hunne grootte volgens 
<le wijze in de tweede afdeeling van den vierden de !'e~isters van het kadaster en, indien niet 
titel van het derde boek van het Burgerlijk het gehcele perceel zal worden onteigend, boven-
Wet-boek bepaald. dien van de grootte van het te onteigenen dee!; 

54h. Wanneer de onteigenende partij bij de 2°. de te onteigenen erfdienstbaarheden 
in art. 18 bedoelde dagvaarding heeft medege- met vermelding van de kadastrale nomm ers 
deeld, dat zij het in art. 54a omschreven regt va.n de perceeleu ten behoeve waarva.n deze 
wenscht te verkrijgen, zijn in afwijking van het zijn gevestigd, van die, welke daarmede zijn 
bepq,alde in art, 55 onder de schadeloosstelling bezwaard, voor zooveel de onteigening deze 
begrepen de wettelijke interessen daarvan, te van <lien last zal bevrijden, en van de namen 
rekenen van den dag, waarop de in art. 27 om - der eigenaars en mede-eigenaars van die {ler
schreven benoemingen hebben plaa.ts gehad. ceelen volgeos de registers van het kadaster; 

32. In art. 55, tweede lid, wordt ,,achtsten 3°. de andere te onteigenen zakelijke regten 
dag nadat het vonnis in kracht van gewijsde m et vermelding van de kadastrale nommers 
is gegaan" . vervangen door : ,,dag van het van de perceelen, welke met het regt zijn be-
vonnis." zwaard, en van de namen van de regthebbenden 

33. In artikel 56 vervalt ,,goed". en mede -regthebbenden daarvan volgens de 
34 . Artikel 57 wordt gewijzigd als volgt: registers van het kadaster.". 
Het eerste lid wordt gelezen : 39. Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt : 
,,Wanneer d-e schadeloosstelling is betaald in het eerste lid wordt ,,rigting" vervangen 

-of consignatie daarvan krachtens het bepaalde , door: ,,voorgenomen onteigening en het plan"; 
in art. 3 of in art . 56 heeft plaats gehad, wordt in het tweede lid wordt ,,wordt de commissie 
de onteigenende partij, op bevelschrift van den mede bijgestaan door een lid van een der ter 
voorzitter der arrondissements-regtbank, des- plaatse bestaande collegien of besturen, in 
noods door middel van den sterken arm, in het artt. 1 en 2 der wet van 9 October 1841 (Staats
bezit van het onteigende gesteld". blad n°. 42) ,,vermeld" vervangen door: 

In het laatste lid wordt ,,het geval" ver- ,,welke in beheer zijn bij een waterschap, veen-
va.ngen door ,,de gevallen van a.rt . 3 en". scha.p of veenpolder, wordt de commissie bij-

34a. Aan a.rtikel 58 wordt toegevoegd een gesta.an door een lid van het bestuur van die 
tweede lid, luidende: ,,Op bet onder de ont- instelling" ; 
eigenende partij gelegde besla.g op de scbade- bet derde lid wordt gelezen als volgt : 
loosstelling is bet bepa.alde in artikel 1 der wet ,,Doze commissie boudt tenminste e6ne zitting 
van 24 J anuari 1815 (Stbl. n°. 5) niet van toe- in iedere gemeente, waaronder zijn gelegen te 
passing". I onteigenen perceelen, perceelen ten beboeve 

35. In bet tweede lid van a.rt. 59 wordt waa.rvan te onteigenen Prfdienstbaarbeden zijn 
achter den eersten zin ingevoegd: gevestigd, of perceelen, welke met andere te 
. ,,De op bet oogenblik van de inscbrijvirig onteigenen za.kelijke regten zijn bezwaa.rd". 
-van bet vonnis op bet onteigende rustende 40 . In bet eerste lid van a.rtikel 65 wordt 
bypotbeca.ire inscbrijvingen wo,rden a.mbts- , ,,welder in a.rtt. 1 en 2 der wet van 9 October 
halve doorgebaa.ld". 1841 (Staatsblad n°. 42) vermelde collegien en 

36. In a.rtikel 60 vervalt ,,goed" en wordt besturen", vervangen door: ,,van het bestuur 
,,bet eindvonnis van onteigening in kracbt van van het wa.terscba.p, het veenscha.p of den 
gewijsde is gegaan, of waa.rop, in bet geva.l van veenpolder, betwelk tot onteigening overgaat,". 
art. 57, de inbezitneming" vervangen door: 41. Het la.atste lid van artikel 66 wordt ge-
,,de in a.rt. 59 bedoelde overscbrijving". lezen als volgt: 

37. In art1kel 61 vervalt ,,goed". ,,Art. 20, bet la.atste lid van art . 24, de artt. 
38. In a.rtikel 62 wordt ,,de goederen die 29 en 33 en de eerste vijf leden van art . 34. 

-onteigend moeten worden, na.uwkeurig, met vinden op de regtsvordering, in dit a.rtikel om
opnoeming bunner kadastrale nommers en scbreven, overeenkomstige toepa.ssing" . 
van de namen der in de registers van bet ka.- 42. In a.rtikel 72 wordt in bet tweede lid 
daster aangeduide eigenaars, worden aange- ,,goederen" verva.ngen door ,,za.ken". 
wezen". verva.ngen door : 43. Artikel 73 wordt gewijzigd a.ls volgt : 

.,worden aangewezen : Het tweede lid wordt gelezen : 
0 de te onteigenen perceelen met ver- ,,Ingeva.l van wa.tersnood kan ook het be-
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stuur van een waterschap, veenschap of veen• 1 ceelen, volgens de registers van het ka
polder, hetwelk met de zorg voor het keeren daster; 
van water is belast, ter vervulling van die taak 4°. eene lijst van de andere te onteigenen 
dien last geven"; zakelijke regten met vermelding bij elk van 

in het derdo lid wordt ,.184" vervangen door deze van de kadastrale nommers van de per• 
,.185" ; oeelen, welke met het regt zijn bezwaard, en 

aan het artikel wordt toegevoegd : ,,Het van de namen van de regtheb~enden en mede
besluit tot onteigeniug van onroerende zaken regthebbenden daarvan, volgens de registers 
wordt in de openbare registers, bedoeld bij art. van het kadaster" ; 
671 van hetBurgerlijkWetboek,overgeschreven. in het derde lid wordt: ,.een uitgewerkt plan 
De op het oogenblik van de insohrijving van het met verdere bescheiden, a.ls vermeld in bet 
vonnis op het onteigende rustende hypothe- tweede lid" vervangen door ,,de in het tweede 
cai~ insch~ijvingen worden am btshalve <loo r lid bedoelde bescheiden". 
gehaald". 45. · Artikel 83 wordt gelezen als volgt: 

44. Artikel 80 wordt gewijzigd als volgt : ,,.Besluit de gemeenteraad tot onteigening 
in het tweede lid wordt ,.een uitgewerkt, bij ten name der gemeente of van eene vereeniging, 

besluit van den gemeenteraad voorloopig goed- vennootsobap of stichting, dan worden bij 
gekeurd plan, met uitvoe1ige kaarten en grond- raadsbesluit de te onteigenen perceelen, erf
teekeningen en met duidelijke aanwijzing van dienstbaarbeden en andere zakelijke rngten 
de te onteigenen eigendommen, met hunne aangewezen door aanhaling van de in art . 80 
kadastrale nommers en de namen hunner in de bedoelde grondteekeningen en vermelding 
registers van bet kadaster aangecluide eigenaars 
gedurende ten minste dertig dagen op de ge
meente-secretarie ter inzage voor een ieder 
nederleggen", vervangen door : 

,,op de secretarie der gemeente gedurende 
dertig dagen ter inzage voor een ieder neder
leggen: 

1°. een uitgewerkt, bij besluit van den raad 
voorloopig goedgekeurd plan met uitvoerige 
!marten en met grondteekeningen, waarop de 
te onteigenen perceelen, de perceelen ten be
ltoeve en ten laste waarvan de te onteigenen 
erfdienstbaarbeden zijn gevestigd, en de per
ceelen, welke met andere tc onteigenen zake
lijke regten zijn bezwaard, met vermelding 
hunner kadastrale nommers zijn aangewezen ; 

2°. eene lijst van de kadastrale nommers 
der te onteigenen perceelcn met vermelding 
van: 

a. de grootte, volgens de registers van bet 
kadaster, van elk dier perceelen en, indien niet 
het geheele perceel zal warden onteigend, 
bovendien de grootte van bet t e onteigenen 
deel; 

b. de namen van de eigenaars en mede
eigenaars van elk dier perceelen. volgens de 
registers van het kadaster ; 

30_ eene lijst van de te onteigenen erfdienst• 
baarbeden met vermelding bij elk van deze 
van de kadastrale nommers van de perceelen 
ten behoeve waarvan de erfdienstbaarbeid is 
gevestigd, en van die, welke daarmede zijn 
bezwaard, voor zooveel de onteigening deze van 
dien last zal bevrijden, en van de namen van 
de eigena.a.rs en mede-eigenaars van die per-

van: 
10. de kadastrale nommers van de per

ceelen, welke worden onteigend, met vermelding 
van hunne grootte, volgens de registers van bet 
kadaster, en, indien niet het geheele perceel 
zal warden onteigend, bovendicn van de grootte 
van bet te onteigenen dee! ; 

20. · de kadastrale nommers van de per
ceelen, ten beboeve waarvan te onteigenen 
erfdienstbaarbeden zijn gevestigd, van die, 
welke daarmede zijn bezwaard, voor zooveel 
de onteigening deze van dien last zal bevrijden, 
en van die, welke m_et andere te onteigenen 
zakelijke regten zijn bezwaard; 

3°. de namen volgens de registers van bet 
kadaster van de eigenaars en mede-eigenaars van 
de te onteigenen perceelen en van die ten be· 
boeve waarvan de te onteigenen erfdienstbaar
beden zijn gevestigd en van de regtbebbenden 
en mede-regthebbenden op de andere te ont
eigenen zakelijke regten. 

Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar
beden of andere 7..akelijke regten dan die, welke 
kracb tens bet eerste lid van di t artikel ter ont
eigening zijn aangewezen, onteigend worden, 
dan m oeten de bepalingen van de vier voor
gaande artikelen wederom worden toegepast, 
en is bet bepaalde in bet eerste lid van dit 
artikel van toepassing". 

46. In artikel 88 wordt voor ,,3" ingevoegd : 
,,2", en wordt ,,54" vervangen door ,,54h". 

47. In artikel 89 wordt in het onder a. 1°. 
en onder b. 1°. bepaalde achter ,,perceelen" 
ingevoegd : ,. , erfdienstbaarhedcn en andere 
zakelijke regten". 
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48. In artikel 91 wordt ,,het in artikel 80, 
tweede en derde lid, bedoeld plan" vervangen 
door ,,<le in artikel 80, tweede en derde lid, be
doelde bescheiden". 

49. In artikel 92 worden vervangen : 
,,goederen" door ,,zaken"; 
,,het plan, bedoeld in artikel 80, tweede en 

derde lid ter inzage is nedergelegd" door ,,de 
bescheiden, bedoeld in artikel 80 ter inzage zijn 
nedergelegd" ; 

,,alle goederen" door ,,al het onteigende" ; 
,,waren" door ,,wa.s". 
50. In artikel 100 wordt ,,3, 4", vervangen 

door ,,2, 3,.". 
51. Artikel 109 wordt gewijzigd als volgt : 
in het eerste lid wordt ,,een uitgewerkt plan 

met uitvoerige kaarten en met duidelijke aan
wijzmg van de te onteigenen eigendommen, 
met hunne kadastrale nommers en de namen 
hunner in de registers van het kadaster aange
ciuide eigenaars, gedurende ten minste dertig 
dagen op de gemeente-secretarie ter inzage voor 
een ieder nederleggen" vervangen door : 

,,op de secretarie der gemeente gedurende 
dertig dagen ter inr.age voor een ieder neder
leggen: 

1°. een mtgewerkt plan met uitvoer1ge 
kaarten, waarop de te onteigenen perceelen, 
de perceelen ten behoeve en ten laste waarvan 
de te onteigenen erfdienstbaarheden zijn ge
vestigd, en de perceelen, welke met andere te 
onteigenen zakelijke regten zijn bezwaard, met 
vermelding hunner kadastrale nummers zijn 
aangewezen ; 

2°. een lijst van de kadastrale nummers 
der te onteigenen perceelen met vermelding 
van: 

a. de grootte, volgens de registers van het 
kadaster, van elk dier perceelen en, indien niet 
het geheele perceel zal worden onteigend, 
dee!; 

b. de namen van de eigenaars en mede
eigenaars van elk dier perceelen, volgens de 
registers van het kadaster ; 

3°. een lijst van de te onteigenen erfdienst
baarheden met vermelding bij elk van deze 
van de kadastrale nummers van de perceelen 
ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is 
gevestigd, en van die, welke daarmede zijn 
bezwaard, voor zooveel de onteigening deze 
van dien last zal bevrijden, en van de namen . 
van de eigenaars en mede-eigenaars van die ' 
perceelen, volgens de registers van het ka- I 
daster ; 

4°. een lijst van de andere te onteigenen 
zakelijke regten met vermelding bij elk van deze 
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van de kadastrale nummers van de perceelen, 
welke met het regt zijn bezwaard, · en van de 
namen van de regthebbenden en mede-regt
hebbenden daarvan, volgens de registers van 
het kadaster". 

52. Artikel 115 wordt gewijzigd als volgt: 
Het bepaalde in het eerste en tweede lid 

wordt vervangen door : 
.,Besluiten Gedeputeerde Staten tot nnt

eigening, dan worden bij hun besluit de te ont
eigenen pcrceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke regtcn aangewezen door aanhaling 
van de in art. 109 bedoelde plans of kaarten 
en vermelding van : 

1°. de kadastrale nummers van de per
ceelen, welke worden onteigend, met vermel· 
ding van hunne grootte, volgens de registers 
van het kadaster, en indien niet het geheele 
perceel zal worden onteigend, bovendien van 
de grootte van het te onteigenen dee! ; 

2°, de kadastrale nummers van de perceelen, 
ten behoeve waarvan te onteigenen erfdienst
baarheden zijn gevestigd, van die, welke da.ar
mede zijn bezwaard, voor zooveel de onteige
ning deze van dien last zal bevrijden, en van 
die, welke met andere te onteigenen zakelijke 
regten zijn bezwaard ; 

3°. de namen, volgens de registers van het 
kadaster van de eigenaars en mede-eigenaars 
van de te onteigenen perceelen en van die, ten 
behoeve waarvan de te onteigenen erfclienst
baarheden zijn gevestigd en van de regthebben
den en mederegthebbenden op de andere te 
onteigenen zakelijke regten. 

Moeten nog andere perceelen, erfdienstbaar
heden of a.ndere zakelijke regten dan die, welke 
krachtens het eerste lid van dit artikel ter ont
eigening zijn aangewezen, onteigend worden, 
dan moeten de bepalingen van de artikelen 
107 tot en met 114 wederom worden toegepast 
en is het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel van toepassing". 

53. In artikel 116 wordt voor ,,3" ingevoegd 
,,2", vervalt ,,21", en wordt ,,54" vervangen 
door ,,54h". 

54. In artikel 117 wordt onder 1 °. achter 
,,perceelen" ingevoegd: ,, , erfdienstbaarheden 
en andere za.kelijke regten". 

55. In artikel 122 wordt ,,187" vervangen 
door ,,186". · 

56. Achter artikel 123 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 124 luidende als volgt : 

,,Art. 124. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,onteigeningswet"." 

57. In artikel 8 der wet van 11 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 226) wordt tusschen ,,artikel" en 
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,,58 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsb'/ad I 
n°. 125)" ingevoegd: ,,3, 54c of". 

Gegeven te s-Gravenhage, den 5den Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnen'/and-sche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

De Minister van Wateretaat, A. A. H. W. Komo. 
De .Minister van Financien, DE VRIES. 
De Mini.,ter van Justitie, HEEMSKERK, 

( Uitgeg. 26 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. WET, houdende goedkeuring van 
het op 1 Juni 1920 te Lontlen gesloten 
verdrag tot na.dere verlenging van den 
duur van hot op 15 Februari 1905 tusschen 
Nederland on Groot-Britannie gesloten 
arbitrageverdrag. S. 330. 

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

dat het op 1 Juni 1920 te Louden gesloten 
verdrag tot nadere verlenging van den duur 
van het op 15 Februari 1905 tusschen Neder
land en Groot-Brita.nnie gesloten arbitrage
verdrag wettelijke rechten betreft ; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 der 
Grondwet; 

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

op 1 Juni 1920 te Londen gesloten verdrag tot 
nadere vcrlcnging van den duur van het op 
15 Februari 1905 tusschen Nederland en Groot
Britannie gesloten arbitrageverdrag, wordt 
goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
om de compromissen te sluiten, bedoeld bij 
artikel 2 van hot bij nevensgevoegd verdrag 
verlengde Arbitrageverdrag. 

3. Deze wet treedt in werking op den <lag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buite1ua1ideche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
( Uitg~. 8 Juli 1920 ) 

VERTALING. 

, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, 
en Zijne l\fajesteit de Koning van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannie en 
Ierland en van de Britsche Overzeesche bezit
tingen, Keizer van Indie, onderteekenaren van 
het Verdrag voor de vreedzame beslechting van 

i nternationale geschillen, gesloten tc 's Gra-
venhage den 29sten Juli 1899; 

Overwegende dat de Hooge Contracteerende 
Pa.rtijen zich bij a.rtikel 19 van dat Verdrag 
het recht hebben voorbehouden om overeen
komsten aan te gaan, ten doel hebbende aan 
arbitrage te onderwerpen alle gevallen die zij 
voor woda.nige beha.ndeling va.tbaar zullen 
a.chten; 

Hebben benoemd tot Hoogst Derzelver 
Gevolmachtigden : 

Ha.re l\fajesteit de Koningin der Nederla.nden : 
Jonkheer F. Michiels van Verduynen, tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Londen ; en 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannie en Ierland 
en van de Britsche Overzeesche Bezittingen, 
Keizer van Indiii, The Right Honourable Graaf 
Curzon of Kedleston, K.G., Zijner Majesteit's 
voornaamsten Secretaris van Staat voor Bui
tenla.ndsche Zaken ; 

Die, na elka.nder hunne wederzijdsche vol
machten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende artikelen zijn overeen
gekomen: 

Artikel 1. De Hooge Contracteerende Par
tijen vernieuwen bij dezen voor een verderen 
termijn van vijf jaren, een aanvang nemende 
den 12den Juli eerstkomende, het den 15den 
Februari 1905 te Louden geteekend Verdrag 
nopens de regeling door arbitrage van zekere 
soorten van geschillen, welke tusschen de twee 
Regeeringen zouden kunnen rijzen. 

Art. 2. Deze overeenkomst zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging zullen 
wo spoedig mogelijk te Louden worden uitge
wisseld. 

Gedaan in dubbel te Louden, den lsten Juni 
1920. 

w. g. ) Jhr. F. MrcmELS VAN VERDUYNEN. 
( ,, ) EARL CURZON OF KEDLEST0N. 

I 

Hrs Majesty the King of the United Kingdom 
of Great Br'ta'n and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India, 
and Her Majesty the Queen of the Netherlands, 
signatories of the Convention for the pacific 
settlement of international disputes, conclu
ded at The Hague on the 29th July, 1899; 

Taking into consideration that by article 19 
of that Convention the High Contracting Parties 
have reser ved tho themselves the right of 
concluding Agreements with a v'ew to referring 
to arbitration all questions which they shall 
consider possible to subm;t to such treatment ; 

Have named as their Plenipotentiaries: 
His Majesty the King of the Unjtcd Kingdom 
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of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond thJ Seas, Emporor of India : 
The Right Honourable Earl Curzon of Kedle
ston, K .G., His Majesty's Pripcipal Secretary 
of State for Foreign Affairs ; and 

Her Majesty the Queen of the Netherlands : 
Jonkheer F. Michiels van Verduynen, Char
ge d'Affaires ad interim of the Netherlands in 
London; 

Who, after having communicated to each 
other their respective full powers, found in 
good and due form, have agreed as follows: -

ARTICLE 1. The High Contracting Parties 
hereby renew for a further period of five years, 
dating from . the 12th July next, the Conven
tion signed at London on the 15th February, 
1905, for the settlement by arbitration of 
certain classes of questions which may arise 
between the two Governments. 

ART. 2. The present Convention shall be 
ratified, and the ratifications shall be exchanged 
at London as soon as possible. 

Done in duplicate at London, the 1st day 
of June, 1920. 

(w. g.) Jhr. F. MrcmELS VAN VERDUYNEN. 
( ,, ) EARL CURZON OF KEDLESTON. 

5 J11li 1920. WET tot wijziging van art. 77 
der Gemeentewet. S 331. 

Bijl. Hand. 1919/1920, n°. 340, 1-7. 
Hand. id. 1919/1920, bladz. 2043- 2046, 

2090-2091. 
Hand. l• Kamer 1919/1920, bladz. 671, 679, 

689-699. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 77 der Gemeente
,wet te wijzigen; 

Zoo is het, da t Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 77 der Gemeentewet wordt 

gelezen als volgt : 
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 

van den Burgemeester wordt hij vervangen 
door een Wethouder, door Burgemeester en 
Wethouders aangewezen. 

Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 
van alle wethouders, treedt het oudste lid in 
jaren van den Raad dat _aanwezig is, als Burge
meester op, tenzij de Raad een antler lid met 
de vervanging belast. 

Onze Commissaris in de provincie kan ten 
allen tijde, in afwijking van de beide vorige 
leden, in de vervanging voorzien. 

Voor den Wethouder of het andere lid van 
den Raad, plaatsvervangend Burgemeester, 
geldt de eed of belofte bij de aanvaarding van 

het raadslidmaatschap afgelegd als die in ar
tikel 65 bedoeld. 

Rij, die door Onzen Commissaris in de pro
vincie met de tijdelijke waarneming is belast, 
legt, zoo hii niet lid is van den Raad; in handen 
van Onzen Commissaris den eed of de belofte 
af in art . 39 voorgeschreven. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'B-Gravenhage, den 5den ,Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
0-a. RUYS DE BEERENT!ROUCK. 

(Uitgeg. 16 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. WET tot wijziging van art . 35 der 
Provinciale Wet. S. 332. 

Bijl. Hand. 1919/1920, n°. 340, 1-7, 
Hand. id. 1919/1920, bladz. 2043-2046, 

2090, 2091. 
Hand. l• Kamer 1919/1920, bladz. 671-679, 

689-699. . 
WIJ WILHELMINA, FNZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 35 der Provinciale 
Wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 35 der Provinciale Wet 

wordt gelezen als volgt : 
Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis 

van Onzen Commissaris wordt hij vervangen 
door een lid van Gedeputeerde Staten, door 
<lit College aan te wijzen. Wij kunnen ten 
alien tijde op andne wijze in de vervanging 
voorzien. 

2. Deze wet treedt in werking met mgang 
van den <lag na <lien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 16 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. WET tot wijziging van de arti
kelen 66 en 67 der Provinciale Wet. 
s. 333 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 358,1--5. 
Hand. id. 1919/1920, bladz. 2046, 2047. 
Hand. 1 • Kamer 1919/1920, bladz. 670, 702 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de voorschriften der 
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Provinciale Wet omtrent de vergaderingen der 
Provinciale Staten te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 66 der 

Provinciale Wet verv!tlt. 
2. In artikel 67 der Provinciale Wet wordt 

in plaats van: ,,voor veertien dagen", gelezen: 
,,voor zes weken". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl.andsrhe Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK_ 

( Uitge,g . 8 Jvli 1920.) 

5 Juli 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen hut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, 
noodig voor het beeindigen van den aan
gevangen aanleg van ophoogingen voor 
straten en het maken van verbindings
wegen op de terreinen, gelegen tusschen 
den BrinJ<greverwcg, den Veenweg en den 
Rielerweg te Deventer en de demping van 
de daar ter plaatse gelegen zoogenaamde 
kolk van Zandvoort. S. 334. 

5 Juli 1920. WET tot verhooging en wijziging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Alge
meene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1919. S. 335. 

5 Juli 1920. WET, houdende regeling van de 
inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voor hot dienst
jaar 1920. S. 536. 

De begrooting wordt vastgesteld op£ 77,762,215. 

5 Juli l!l:.!O. WET, betreffende de overbren
ging van een gedeelte van den Rijksweg 
Grongen-Drentsche grens in beheer en 
onderhoud bij de gemeente Groningen. 
s. 337. 

5 Juli 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nnt der onteigening voor de 
instandhouding van den spoorweg Hoens
broek--H eerlerheide. S. 338_ 

5 Jvli 1920. WET tot bekrachtiging van over
eenkomsten met de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, betreffende aan
koop van 4e spoorwegen der Koninklijke 
Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschap
pij, der Geldersch-Overij sselsche Lokaal
spoorweg-Maatschappij ender Locaalspoor
weg-Maatscha ppij Ensr.hede-Oldenzaal. 
s. 339. 

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

dat het wenschelijk is de verhouding te regelen 
van den Staat tot de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, met betrekking tot 
de door deze maatschappij aan t e koopen 
spoorwegen der Koninklijke Nederlandsche 
Locaalspoorweg-Maatschappij, de Geldersch
Overijsselsche Locaalspoorweg-Maatschappij en 
der Locaalspoorweg:Maatschappij Enschede-
Oldenzaal , en dat de te dien einde door 
Onze Ministers van Watcrstaat en van Finan
cien met eerstgenoemde maatschappij gesloten 
overeenkomsten bij de wet behooren te worden 
bekrachtigd : 

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

Worden bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomsten, door Onze 
Ministers van Waterstaat en van Financien, 
a.ls daartoe door Ons gemacht,igd, onder dag
teekening van 7 November 1919 met de Hol

.landsche IJzeren Spoorweg-Mij aangegaan. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's• Gravenhage,den 5den Jui; 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 26 Ju.Ii 1920.) : 

AFSCHRIFT. 

Tusschen 
den Miruster van Waterstaat en den Miruster 

van Financien, tot het aangaan van deze over
eenkomst gemachtigd door de Koningin, en 
als zoodanig 'den Staat vertegenwoordigende, 

pe rtij ter eener, 
en 

de Hollandscbe IJzeren Spoorweg-Mae.t
schappij, in deze overeenkomst aangeduid als 
,,de Maatschappij", vertegenwoord.igd door 
hare Directie, tot het aangaan van deze over
eenkomst gemachtigd door de Algemeene 
Vergadering van Aandeelhouders der Maat 
schappij, 

partij ter andere zjjde, 
is, onder voorbehoud van bekrachtiging door 

de wet, het volgende overeengekomen : 
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Art. 1. Zoodra de Maatscbappij door aan
koop eigenares geworden zal zijn van de spoor
wegen Apeldoorn-Almelo, Dieren-Hattem 
en Hattem-Kampen, tbans in oigendom 
toebeboorende aan do Koninklijke Nederland
scbe Locaalspoorweg-Maatschappij te Apel
doorn, zal de · ovoreenkomst van 21 J anuari 
1890, bekracbtigd bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 134j, op die spoorwegen van 
t9epassing zijn on zullen zij voor die toe-passing 
gelijkgesteld worden met de spoorwegen, be
doeld in artikel 1, sub I, dier overeenkomst, 
met dien verstande nocbtans, dat, zoolang de 
poorwegen Dieren-Hattem en Hattem

Kampen locaalspoorwe!!en blijvon, op de exploi
tatie geen meerdcre of andere lasten zullen 
worden gelegd, dan die, voortvloeiende uit do 
bestaande of te maken wetten of wettelijke 
verordeningen omtrent bet gebruik van spoor
wegen, bedoeld in artikel 1 der wet van 9 
Juli 1900 (Staatsblad n". ll8i. 

2. 1. lngeval de Staat do eigendommen 
der l\'iaatscbappij naast overeenkomstig arti
kel 39 der ovcreenkomst van 21 Januari 1890 
voornoemd, of wel ingeval de Maatscbappij 
inge,olge artikel 27 van die overcenkomst van 
hare recbten wordt vervallen verklaard, zullen 
de in artikel 1 genoemde spoorwegen door 
den Staat, ingevolge artikel 39, 3"., dier over
eenkomst mede worden overgenomen. 

2. Het bedrag, dat de Staat vlsdan voor 
de overneming aan de Maatschappij, ingevolge 
artikel 39, litta. i, der voornoemde overeen
komst van 21 Januari 1890 zal moeten betalen, 
wordt - behoudens de wijzigingen, welke dat 
bedrag tengevolge van de toepassing dier over
eenkomst zvl ondergaan en met inacbtneming 
van hetgeen in bet volgende lid aangaande 
de aldaar bedoelde werken bepaald is - vast -· 
gcsteld op f 6,446,258.605, vermeerderd met 
het bedrag der kosten, vallendc op den koop 
en de ·o\·erdracbt van de genoemde spoor
wegen aan de Maatschappij, zullende nocbtans 
dat gezamenlijk bedrag jaarlijks verminderd 
,,,orden met eene som, gelijk aan pet bedrag, 
waarmede bet aan de Koninklijko Nederland
scbe Locaalspoorweg-Maatscbappij verstrekte 
voorscbot, bedoeld in de bij de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad n'. 130), bekracbtigde over- . 
oonkomst, ingevolge die overeenkomst zou zijn 
verminderd, incl;en genoemde Locaalspoorweg
Maatscbappij c;genares van de in artikel 1 
genoemde spoorwegen gebleven ware. 

3. De ten beboeve van de ;n artikel 1 genoem
cle spoorwegen gemaakte werken tot w.ijziging, I 
verbetering of ititbreiding van bestaande 

werkcn of nieuwe werken, waarvan de uitgaven 
na 31 December 1918 gedaan zijn en, ngevolge 
artikel 68 der voornoe!I'de overeenkomst van 
1890 of ;ngevolge de concessievoorwaarden 
voor den spoorweg Hattem-Kampen aan de 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat 
zijn ondcrworpen gewcest, worden geacbt te 
zijn gemaakt ingevolge bet tweede lid van artikel 
20 der meergenoemde overeenkomst van 21 
Januari 1890 en mitsdicn ze l ook ten aanzien 
van die werken bet bepaalde in artikel 38, 
litta. b. van die overeenkomst toepasseujk zijn. 

4. Ret rollend metC"rieel, de exploitatie
inrichtingen en de magazijngoedercn, brand
stoffen, enz., voor de spoorwegen aangeschaft, 
worden bij naasting of vervallenverklaring 
door den Staat overgenomen op den voet van 
betgecn is bepaald bij artikel 39, littae. d, e en/, 
en artikel 45 der overeenkomst van 21 Januari 
1890 voornoemd. 

3. De Maatscbappij verbindt zich tegen
over den Staat voor den tijd, dat zij eigenares 
is van den spoorweg Apeldoorn-Almelo, over 
te nemen en na te komen de verplicbtingen, 
waartoe de Koninklijke Nederlandscbe Locaal
spoorweg-1\faatscbappij zicb ten aanzien van 
eene bijdrage in de aanlegkosten van een nieuw 
station Deventer verbonden . heeft bij tusschen 
die Locaalspoorweg-Maatschappij en den Staat 
onder dagtcekening van 17 October 1913 
gesloten overeenkomst. 

4. Deze overeenkomst treedt 1 Januari 1920 
in working. 

Aldus gedaan en geteekend te 's-Gravenbago 
en te Amsterdam, den 7 November 1919. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 
De Mini,,ter van Finan.cie.n, DE VRIES. 

De HoUandsche IJzeren Sporrrweg-Maatschappij, 
De Directie, 

W. F. VAN DER WI,TCK. 

De Secretaris, H. VAN MANEN. 

AFSCHRIFT . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement ,,an W aterstaat, 

8ALVERDA DE GRAVE. 

1'usschen 
den Minister van Waterstaat en den Minis

ter van Financii'n, tot bet aangaan van deze 
ovoreenkomst gemacbtigd door de Koniogin, 
en als zoodanig den Staat vertegenwoordigende, 

partij ter ecner, 
en 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap
pij, in deze overeenkomst aangeduid als ,.de 
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Maatscbappij", vertegenwoordigd <loo~ bare 
Directie, tot bet aangaan van· deze overeen
komst gemacbtigd door de Algemeene Verga
dering van Aandeelhouders der Maatschappij, 

partij ter andere zijde, 
is, onder voorbehoud van bekrachtiging 

door de wet, het volgende overeengekomen : 
Art. 1. Zoodra de Maatschappij door aan

koop eigenares geworden zal zijn van de spoor
wegen: 

a. van Winterswijk over Doetinchem naar 
Zevenaar; 

b. van Winterswijk naar Hengelo, met zij
takken naar Enschede en naar Borculo ; 

c. van Doetinchem naar Ruurlo, 
aangelegd door en thans in eigendom toe

behoorende aan de Geldersch-Overijsselsche 
Lokaalspoorweg-Maatschappij, en 

d. van Enschede naar Oldenzaal, 
aangelegd door en thans in eigendom toe

behoorende aan de Locaalspoorweg-Maatschap
pij Ensched.L-Oldenzaal, 

zal de overeenkomst van 21 Januari 1890, 
bekrachtigd bij de wet van 22 Juli 1890 (Staats
blad n°. 134.) , op die spoorwegen van toepassing 
zijn en zullen zij voor die toepassing gelijkge
steld v.orden met de spoorwegen, bedoeld in 
artikel 1, sub I, dier overeenkomst, met dien 
verstande no0htans, dat, zoolang genoemd€ 
spoorwegen locaals'[)Oorwegen blijven, op de 
exploitatie geen meerdere of andere lasten 
zullen worden gelegd dan: die, voortvloeiende 
uit de bestaande of te maken wetten of wette
lijke verordeningen omtrent het gebruik van 
spoorwegcn, bedoeld in artikel 1 der wet van 
9 Juli 1900 (Staatsblad n°. 118). 

~- 1. Ingeval de Staat de eigendommen der 
Maatschappij naast overeenkomstig artikel 39 
der overeenkomst van 21 Januari 1890 voor
noemd, of wel ingcval de Maatschappij ingevolge 
a-rtikel 27 vBn die overeenkomst van hare rech
teJl wordt vervallen verklaard, zullen de in 
artikel 1 genoemde spoorwegen door den Staat 
ingevolge artike! 38, 3°, dier overeenkomst 
mede worden o ergenomen . 

2. Het bedrag, dat de StaPt alsdan voor de 
ovememing aan de Maatschappij, ingevolge 
artikel 39, litta. i, der voornoemde overeen
komst van 21 Januari 1890 za.l moeten betalen, 
wordt - behoudens de wijzigingen, welke dat 
bedrag tengevolge van de toepassing dier ovcr
eenkomst zal ondergaan en met inachtneming 
van hetgeen in bet volgende lid aangaande 
de aldaar bedoelde werken bepaald is - vast
gesteld op f 5,604,743.32, vermeerderd met bet 
bedrag der kosten, vallende op den koop en 
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de overdracht van de genoemde spoorwegen 
aan de Maatschappij. 

3. De ten behoeve van de in artikel 1 
genoemde spoorwegen gemaakto worken tot
wijziging, verbetering of uitbreiding rnn be
staande werken of nieuwe werken, waarvan 
de uitgaven na 31 DeceIPber 1918 gedaan zijn 
en ingevolge artikel 68 dier overeenkomst
aan de goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat zijn onderworpen gev.eest, worden 
geacht gemaakt te zijn ingevolge ·het tweede 
lid van artikel 20 der meergenoemde overeen
komst van 27 Januari 1890 en mitsdicr zal 

I ook ten aanzien van die werken het bepaalde 
in artikel 39, litta . b, van die overeenkomst 
toopas~elijk zijn. 

4. Het rollend materieel, de exploitatie
inrichtingen en de magazijngoederen, brand
stoffen, enz. , voor de spoorwegen aangeschaft, 
worden bij naasting of vervallen verklaring 
door den Staat overgenomen op den voet van 
hetgeen is bepaald bij artikel 39, littao. d, e 
er f, en artikel 45 der overeenkomst van 21 
J anuari 1890 voornoemd. 

3. Deze overeenkomst treedt 1 Januari 1920 
in werking. 

Aldus gedaan en geteekend te 's -Gravenhage 
en te Amsterdam, den 7 November 1919. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Ko:-1ro. 
De Minister van li'inancii!n, DE VRUS. 

De Hollandsche IJzeren 
S'[!Oorweg-Maatschappij 

De Directie, W. F. VAN DER WIJOK. 

De Secretaris, H. VAN MANEN. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris.f:Jeneraal van het 

Departement van Waterstaat, 
SALVERDA DE GRAVE. 

5 J,,li 1920. WET tot verhooging, aanvulling 
en wijziging van bet vierde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1919. 
s. 340. 

Bij cleze wet worden eenige artikelen ver
boogd, gewijzigd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden de totalen der 
navolgende afdeelingen van het IVde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 
1919 verhoogd als volgt : 

I• afd. met f 12,000 ; II• afd. met f 151,000 ; 
III• afd. met f 12,500 ; IV• afd. met f 13,500 ; 
VI• aid. met f 175,000; VII• afcJ . met f 1,923,00; 
VIII• afd. met f 33,000; X• afd. met f 6,500; 
XI• afd. met f 8,000; XII• afd. met f 15,000; 
terwijl bet eindcijfer van dit hoofdstuk wordt 
verhoogd met f 2,349,500. 
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5 Juli 1920. WE·r tot vaststelling van de I scbijnende 1 Fbruari 1920 en 
begrooting van in.komsten en uitgaven l Augustus 1920 . . . . . . . . f 22,288,500 
van het Leeningfonds 1914 voor bet Art. 8. A.flossing van schuld-
dienstjaar 1920. S. 341. bekentenissen als in hct vorig arti-

WrJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te wcten: kel bedoeld. . . . . . . . . . . 4,925,000 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat, ingevolge artikel 31 der Leeningswet 1914, 
eene afzondcrlijke begrooting van inkomstcn 
en uitgaven. van het Leeningsfonds 1914 voor 
het jaar 1920 bij de wet behoort te worden 
vastgcste)d : 

Zoo is het. dat W~j, den Ra.ad van State, enz. 
Art. I. De begrooting van uitgaven van 

het Leeningfonds 1914 wordt voor bet dienst
jaar 1920 vastgesteld als volgt : 

Art. l. Renten van de kracb
tens do eerste Leeningwet 1916 uit
gegevcn schuldbekentenissen, tegen 
vier en ecn half ten honderd in het 
jaar, ovor cen gezamenlijk kapitaal 
van f 124,000,000 verschijnende 
1 Mei 1920 en 1 November 1920 . f 

Art. 2. Aflossing van scbuldbe- _ 
kentenis ·en alR in het vorig artikel 
bedoeld ........... . 

Art. 3. Periodieke kosten van 
het beheer der eerste leening 1916, 
da.aronder begrepen provisie van 
een achtste ten honderd van het 
nominaal bedrag van de in het bui-
tenland betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier )eening. 

Art. 4. Renten van de krachtens 
do Tweede Leeningwet 1916 uitge-
geven schuldbekentenissen, tegen 
vier ten honderd in bet jaar, 
over een gezamonlijk kapita.al van 

5,580,000 

360,000 

1,000 

Art. 9. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1917, da.ar
onder begrepen provi ie van Mm 
acbtsto ton honderd van het nomi
naal bedrag van de in het buiten
land beta.aide coupons van de 
schuldbekentenisson diJt· leening. 

Art. 10. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1918 uitge-

1 

geven schuldbekentenissen tegen 
v:ijf ten honderd in het jaar, o,·er 

1 een gezamenlijk kapitaal van 
f 350,000,000 verschijnende 1 Juni 

1 1920 en een gezamenlijk kapitaal 
van I 347,075,000 verschijnende 
op 1 December 1920 . . . . . . 

Art. 11. Aflossing van scbuld
bekentenissen als in het vorig 
artikel bedoeid . . . . . . . . . 

Art. 12. Periodieke kosten van 
hot bebeer der leening 1918, daar
ondor begrepen provisie van een 
achtste ten honderd van het nomi-

1 naal bedra.g van de in bet buiten
land betaa]de coupons van de 
sc_huldbekentenissen dier le ning. 

Art. 13. Renton van de krach
tens de Leeningwet 1919 uitgegoven 
schuldbekentenissen tcgen vijf ten 

. honderd in het jaar vorschijnende 
11 October 1920. . . . . . . . . 

Art. 14. Uitgavcn, bedoeld in 
f 124,350,000 verschijnende 1 April 
1920 en 1 October 1920 . . . . . 

Art. 5. Aflossing van schuld
bekentenissen a.ls in het vorig 
at tikel bedoeld . . . . . . . . . 

I 
artikel 14 der Leeningwet 1919, 

4,974,000 voor a.mortisatie van schuldbeken
tenissen tot 1 Juli 1920 en voor 
a.flossing van de op 1 October 1920 

340,000 aflosbare schuldbekontenisson der 
Art. 6. Periodieke kosten van 

het beheer der twcede leening 1916, 
daaronder begrepen provisie van 
een achtstc ten honderd van bet 
nominaal bedrag van de in het 
buitenland beta.aide coupons van 
de schuldbokentenissen dier lee-
ning .. ........... . 

Art. 7. Renten van de kracb
tens de Leeningwet 1917 uitgege-
ven schuldbekentenissen of recepis-
sen tegen vier en een half ten hon-
derd in het jaar, over een gezamen-
lijk kapitaal van f 495,300,000, ver-

leening 1919 . . . . . . . . . . 
Art. 15. Uitgaven in 1919, 1920 

en 1921 gedaan ten behoeve van de 
uitgifte der leening 1919 . . . . 

Art. 16 . . Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1919. . . 

Art. 17. Gratificatien wogens 
1,000 I kleine uitgaven, gedaan ten behoe

ve van de uitgifte der in artikol 16 
bedoelde leening . . . . . . . . 

Art. 18. Voor teruggave wegens 
het a.andeel der, ten behoeve van 
hot Leeningfonds 1914, geheven 
opcenten in de kwade po ten op 

2,000 

17,426,875 

2,925,000 

2,000 

9,375,0P0 

20,880,000 

200,000 

l!,000 

1,500 
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de grondbelasting en op de per- 4. de tachtig opcenten, welke krachtens 
. oneele belasting over het dienst- artikel 34ter, III, onder letter c, der Leeningwet 
jaar 1917, en op de inkomsten- en 1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij de 
vermogensbelastingcn over hct wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 850) 
belastingjaar 1917/1918 . . .. . f 2,000,000 / worden geheven op de aanslagen naar den 

Art. 19. Nadeelig slot van de vierden en vijfden grondslag der personeele 
rekening van het Fonds over het / belasting over het belastingjaar 1920. 
dienstjaar 1919. . . . . . . . . M emnrie. 5. 1/ 3 gedeelte van de vijf en twjntig op-

Art. 20. Onvoorziene uitgaven. 20,000 centen, welke kracbtens artikel 35ter der Lee
Art. II. Wanneer het bedrag, uitgetrokken ningwet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld 

bij een der artikelen 3, 6, 9, 12, 15 en 16 bij de wet van den llden April 1919 (Staats-
der bij artikel I dezer wet vastgestelde blad n°. 172), worden geheven op de aanslagen 
begrootjng van .,itgaven , ontoereikend wordt in de vermogensbela.sting over het belast,ing
bevonden, kan bet, met inachtneming van jaar 1919-1920. 
bet voorschri~, vervat in bet 2de lid van 6. 1/ 3 gedeelte van de vijf -en twintig op
artikel 24 der wet van 5 October 1841 (Staats- I centen, welke kracbtens artikel 35ter der Lee
blail, no. 40), door overschrijv;ng u't artikel 20 ningwet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld 
dicr begrooting wor~en aangevuld... . I bij de wet v~n den llden April 1919 (Staats-

Art. III. Op art1kel 20 der b1J art1kel 1 bi.ad n°. 172), worden gebeven op de aanslagen 
dezer wet vastgestelde begrooting van uit- in de inkomstenbelasting over het belasting
gaven worden aA.ngewezen de tot het dienst- jaar 1919-1920. 
jaar 1920 behoorende uitgaven bet leenings- 7. de drie en dert'g opcenten, welk.e krach
fond s 1914 betreli'ende, welke hare omscbrij- tens artikel 35bi8, II, der Leeningwet 1914, 
ving niet vinden in een der andere artikelen zooals die bepaling is vastgesteld bij artikel 11 
dier begrooting en moeten dienen ter voor- der wet van 22 December 1919 (Staatsblad 
ziening in behoeften, wclke in den loop van n°. 850), worden gebeven op aanslagen in de 
dat dicnstjaar onverwacht opkomcn. dividend- en tantiemebelasting, vastgesteld 

De uitga,0 en " orden voor elke soort afzon- in het jaar 1920. 
derlijk in de rekening gebracht en omschreven. 8. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op-

Art. IV. Tot dekking van de uitgaven, be- centen, welke kracbtens artikel 35ter der 
g rep<'n in de bij artikel I dezcr wet vastgesteldc Leening"et 1914, zooals dat artikel is vast
begrooting, worden aangewezen do volgende gosteld bij de wet van den llden April 1919 
middclon : (Staatsblad n°. 172), worden gebeven op de 

A. Het voordeelig slot van de rekening aanslagen in de vermogensbelasting over het 
van het , Fonds over bet dienstjaar 1919. belastingjaar 1920-1921. 

B. Opcenten op direde belastingen · 9. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op-
1. de twintig opcenten, welke krachtens centen, welke krachtens artikel 35ter der Lee

a rtikcl 34bis der Leeningwet 1914, zooals dat ningwet 1914, zooals dat artikel is va.stgesteld 
a!:.tikel is vastgesteld bij de wet van 20 J anuari bij de wet van den llden Apr'l 1919 (Staats-
1917 (Staalsblad n°. 192), worden gebeven op bi.ad n°. 172), worden geheven op de aanslagen 
de aanslagen in de grondbelasting over bet n de nkomstenbelast ng over het belast ng-
belastingjaar 1920. jaar 1920--1921. 

2. do tien opcenten, welke krachtens arti - C. Opcenten op indirede belastingen. 
kel 34ter, III, onder letter a, der Leening"et de opcenten, welke kracbtens art kel 36bis 
1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij de der Leen'ngwet 1914, zooals dat art"kel 's 
wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 850) vastgesteld bij de wet van 20 Januari 1917 
worden geheven op de daarbedoelde aanslagen (Staatsblad n°. 192), worden gebe,-en op de 
in de personeele belasting over het bola.sting- zegelrechten van buitenlandscbe eifecten ge
jaar 1920. heven of verscbuldigd ge,. orden in het tijdperk 

3. de t wintig opcenten, welke krachtens van 1 Januari 1920--31 December 1920. 
artikel 34ter, III, onder letter b, der Leening- D . · Opcenten op accijnzen. 
wet 1914, zooals die bepaling is vastgesteld l. de krachtens artikel 37 der Leeningwet 
bij de wet van 22 December l9l9( Staatsbl.ad I 1914, zooals dat artikel is gewijzigd bii de wet 
n°. 850) worden geheven op do daarbedoelde van 20 Januari 1917 (Staatsbl.ad n°. 192), ge
aanslagen in de personeele belasting over bet I heven wordende tien opcenten op den gedis
belastingjaar 1920. tilleerd-accijns, die in het tijdperk 1 Janua•i 
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1920-31 December 1920 vorderbaar wordt. 
2. de krachtens evengenoemd artikel 37 

geheven wordende twintig opcenten op den 
accijns op suiker, welke geheven wordt in het 
jaar 1920. 

3. de krachtens evengenoem<l artikel 37 
geheven wordende twintig opcenten op den 
accijns geheven van wijn, die in het jaar 1920 
wordt ingevoerd, hior te lande vervaardigd of 
uitgeslagen uit entrepot of uit een bergplaats, 
als bedoeld in artikel 14 der wet van 20 Juli 
1 70 (Staatsblad n°. 127), alsmede op den 
wijnaccijns, die in het jaar 1920 ter zake van 
ondermaat in een particulier entrepot moet 
worden ingevorderd. 

E. de in 1920 door het Rijk ontvangen 
ommen wegens den verkoop van zaken, welke 

ten !aste van het Rijk zijn gevorderd of aan
gekocht ten behoeve van de mobilisatie en 
van het in staat van verdediging brongen van 
stellingen en forten, alsmede uit de restitutie 
van betalingen, welke ten laste van de hoofd
stukken VI en VIII der Staatsbegrooting zijn 
gedaan uit de in verband met de buitengewone 
omstandighoden toet;estane buitengowone cre
dieten. 

F. de rente, welke in bet dienstjaar 1920 
door de kolonifn, aan 's Rijks schatkist wegens 
kasvoorschotten wordt vergoed, voorzoover 
de verstrekking dezer voorschotten geacht 
moet worden slechts te kunnen zijn geschied 
tengevolge van de aanwezigheid in 's Rijks kas 
van gelden, verkregen door de krachtens de 
Lecningwet 1919 aangegane !eening. 

G. eene uitkeering uit 's Rijks middelen, 
a!s bedoeld in artikel 15 der Leeningwet 1919. 

H. andere ontvangsten en toevallige baten. 
Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitg•g. 13 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. WET, houdende verlenging van 
den termijn, waarvoor de verdedigings
be!astingen, krachtens de wet van den 
llden April 1919 (Staat~blad n°. 171) 
worden geheven, benevens voorzieningen 
ten aanzien van de bestemming van de 
opbrengst dier belastingen alsmede ten 
aanzien van de verevening van de kosten 
en uitgaven der krachtens de Leeningwet 
1919 (Staatsblad 1920 n°. 46) uitgegeven 
leening. S. 342. 

1920. 

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

dat het wenschelijk is den terwijn te verlengen 
waarvoor de verdodigingsbelaetingen, krach
tens de wet van 11 April 1919 (Staatsblad n°. 
171), worden geheven, en voorzieningen te 
treffcn ten aanzien van de bestemming van de 
opbrengst dier belastingen alsmede ten aanzien 
van do vcrevcning van de kostcn en uitgaven 
der kracbtens de Leeningwet 1919 (Staatsblad 
1920, n°. 46) uitgegeven leening; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De aanhef van artikel 1 der wet 

van 11 April 1919 (Staatsblad n°. 171) wordt 
ge!ezen als volgt : 

,,De verdedigingsbelasting I en de verdedi
gingsbe1asting II wordt geheven ook over de 
belastingjaren loopende van 1 Mei 1919 tot 
en met 30 April 1934, met dien vorstande dat". 

2. In artikel 33 der Leeningwet 1914 
(Staatsblad n°. 612), laatstelijk gowijzigd bij 
de wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 
850), wordt, na het bepaalde onder letter a, 
h~t volgende ingovoerd : 

,,a1 • de opbrengst van de verdedigings
belasting I en de verdedigingsbelasting II over 
de belastingjaren loopende van 1 Mei 1920 
tot en met 30 April 1934." 

3. Aan artikel 14 der Leeningwet 1919 
(Staatsblad 1920, n°. 46) wordt, met vervanging 
van de punt aan het slot door eene komma, 
het ,·olgende toegevoegd: ,,voor zoover die 
uitgaven en kosten niet, ingevolge het bepaalde 
in het volgond lid, moeten gebr3:oht worden 
ten !aste van hoofdstuk VII.A der Staatsbe
grooting." 

Aan het aldus aangevuldl' artikel 14 wordt 
een nieuw lid toegevoegd van den volgenden 
inhoud: 

,,Van de in het vorig lid bedoelde uitgaven 
en kosten wordt een deel ten laste van hoofd
stuk VIIA der Staatsbegrooting gebraoht. De 
~erhouding van dit deel tot de totale uitgaven 
en kosten als vorenbedoeld is zoo na mogelijk 
gelijk aan die van een bodrag van tweehonderd 
millioen gulden tot het voile bedrag der krach
tens de in het eerste lid genoemde wet uit
gegeven leening." 

4. Aan artikel 15, onder 9, der Leoningwet 
1919 (Staatsblad 1920, n°. 46), wordt, met 
vervanging van de punt aan het slot door eene 
komma, het volgende toegevoegd: ,,voor zoover 
die uitgaven en kosten niet, ingevolge het 
tweede lid van dat artikel, moeten gebracht 
worden ten !aste van hoofdstuk VIIA der 
Staatsbegrooting." 

I 
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5. Op Onzen la"5t worden de bepalingen , 
betreffende het, Leen.ingfonds 1914, ingesteld 
bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsbuul 
no. 612), met· a.anduiding van de wetten, wa.arin 
die bepalingen voorkomen en met nummering, 
voor zoover noodig van de alinea's, in bet 
Staatsbl.ad geplaatst. 

6. Dezo wet treedt in werking met ingang 
van don dag, volgende op dien barer afkon
diging. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te • -Gravenhage, den 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financibl, DE VRIES. 

( tlitge,g. 20 Juli 1920.) 

6 Juli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Sta.a.ts
bogrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 343. 

Bij deze wet worden een.ige artikelen ver
hoogd, ingevoegd en gewijzigd. 

Tengeyolge hiervan wordt verhoogd : 
I• afd met f 55,000; II• afd. met f 236,200; 

III• afd. met f 47.60; V• a.fd. met f 309,000; 
VIde afd. met f 212,227.50; IX• a.fd. met 
f 10,900; X• afd. met f 1,269,170; en het 
einclcijfer .._ van het hoofd stuk met f 2,0 2,545. 

5 Juli 1920. WET, houdende w:ijziging der 
Algemeone Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38). S. 344. 

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

dat hot wenschelijk is ter betere verzekering 
van de bij in- en uitvoer van goederen ver
schuldigdo rechten in enkele a.rtikelen der 
Algcmeene Wet van 26 Augustus 1822 (Staats
bi.ad n°. 38) eenige w:ijzigingen a.an te brengen; 

Zoo is bet, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. De Algemeene Wet van 26 Augus

tus 1822 (Staatsbuul n°. 38), laatstelijk gew:ij
zigd bij de Statist;ekwet 1916 (Staatsbuul 
n . 175), wordt gew:ijzigd a.ls volgt : 

A. In artikel 64 worden de woorden ,,is 
mede van toepassing de bepaling, in artikel 63 
dozer wet vervat" vervangen door ,,zijn mede 
van toepa sing de bepalingen in de artikelen 63 
en 55 dezer wet vervat". 

B. In artikel 143 wordt aan bet slot van 
hot eorste lid, zooa.ls dit luidt na de w:ijziging 
bij artikel 11 van voormelde Statistiekwet, 
bet volgende toegevoegd : ,,met dien verstande, 
da.t, 'll>anneer door het nalaten dezer opga.ve 
een bedrag van meer dan twee en een ha.lven 

gulden a.an statistiekrecht ontdoken is, eene 
boete van ten hoogste tienmaal het ontdoken 
bedrag wordt opgelegd. De goederen kunnen 
tot verha.al der boete worden a.angebouden en 
ge:- xecuteard." 

Het tweede lid wordt golozen a.ls volgt : 
,,Bij invoer uit zee zal, onvcrminclerd de 

vermelding dor goedoren in d akte van in
klaring, de opgavc ter losplaats gedaa.n moe
ten worden." 

C. In aitikel 153 worden de woorden ,,te 
doen verzegclen of plombeer n" vorvangen 
door ,,onder verzeg ling of slttiting to doen 
brengen". 

D. Artikel 155 wordt gelezen : 
,,De sobipper, voerman of geleider is op 

eene boete van ten hoogste vijf duizend gulden 
verplicht te zorgen, da.t a.an ieder met de ver
zegeling of sluiting belasten ambtenaar, die 
dit verlangt, terstond a.a.nwijzing wordt gedaan 
van elke bestaande gclegenheid om door al 
of niet geheime toega.ngen, gebroken aan de 
sluitinrichting of op welke wijze ook, aan de 
onder verzegeling of sluiting to brengen goe
deren eenig goed te ontrekken of toe to 
voegen. 

Met dezelfde straf 'll>Ordt de schipper, voer
ma.n of geleider gcstraft, wa.nneer eene toege
paste verzegeling of sluiting geheel of gedeel
telijk is geschonden, zoomede indien blijkt, 
dat a.an de goederen, die onder verzegeling of 
sluiting zijn gebra.cht, zonder geheele of ge
deeltelijke ontzegeling of ontsluiting en zonder 
braak eenig goed kan worden onttrokken of 
toegevoegd. 

Goederen, die niet vertoond 'll>Orden, wan
neer bij la.tore visitatie vertooning wordt ge
vorderd, worden, behoudens tegenbew:ijs , ge
acht zonder document te zijn gelost." 

E. in artikel 195 worden in het eerste lid 
de woorden ,,tussohen bet vreemd grondgebied 
tot binnen het bereik van het eerste ka.ntoor 
van beta.ling" en ,,doen aan wa.l leggen" ver
vangen door ,.binnen den a.fstand van het 
vreemd grsondgebied in a.rtikel 177 genoemd" 
en ,,doen tilhouden en eanleggen". 

F. Het tweede lid van artikcl 311 wordt 
vervangen door do volgende twee nieuwe 
leden: 

,,Onder rivieren worden in deze wet alle 
andere beva.a.rbare wa.teren da.n de zee ver
sta.a.n. 

Waa.r nist het togendeel blijkt, worden voor 
de toepassing van deze wet en van de bijzondere 
wetten onder rechten en a.coijnzen ook daarop 
geheven opcenten begrepen ." 
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2. Artikel 4 der wet van 4 April 
(Staatsblad n°. 61) vervalt. 

Lasten en bevelen, enz. 

1870 ] fende de jaarwedden van de leden der militair 
rechterlijke macht, gelijk deze wet gewijzigd 
is bij de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 408); Gegeven te 's-Gravenhage, don 5den Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Fina.mien, DE VRIE~. 

( Uitgei1. 26 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. WET tot nadere verhooging van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1918. . 345. 

Bij deze wet worden eenigeartikelen verhoogd . 
Tengevolge hiervan wordt het totaal van de 

I• afdeeling en dat van het geheele hoofd 
stuk elk met f 2,198,700 verhoogd en alzoo 
gebracht respectievelijk op f 41,210,935.80 en 
f 48,306,735.80. 

5 Juli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
van het eerste hoofGlstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 346. 

Bij deze wet wordt de omschrijving van een 
artikel gewijzigd en wordt het artikel verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van het 
hoofdstuk verhoogd met f 80,000 en daardoor 
gebracht op f 900,000. 

5 Juli 1920. WET tot verklaring van het 
1,:gemeen nut der onteigening van eigen 
dommen, noodig voor de uitvoering van 
den bouw van arbeiderswoningen te 
de Bildt. S. 347. 

5 Juli 1920. WET, houdende nadere wijziging 
der wet van 20 Juni 1913 (Staatsblad no. 
292), tot aanvulling van art. 143 der 
Regtspleging bij de Landmagt, van de 
Provisioneele Instruotie voor het Hoog 
Militair Geregtshof, en nadere voorzie
ningen betreffende de jaanvedden van 
de leden der militair-rechterlijke maoht. 
s. 348. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
d11,t het wensohelijk is over te gaan tot her
ziening van de wet van 20 Juni 1913 (Staats
blad n°. 292), tot aanvulling van art . 143 der 
Regtspleging bij de Landmagt, van de Pro
visioneele Instruotie voor het Hoog lfilitair 
Geregtshof, en nadere voorzieningen betref-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van tate, enz. 
Art . I. Artikel 4 der wet van 20 ·Juni 1913 

(Staatsblad n°. 292), gewijzigd bij de wet van 
17 Juni 1918 (Sta,atsb lad n°. 408), wordt ge
lezen als volgt : 

,,De jaarwedden van den voorzitter en de 
leden van en den advocaat-fiscaal en den 
griffier bij het Hoog Militair Gerechtshof 
worden vastgesteld als volgt: 

voor den voorzi tter . . . 
voor de leden, ieder . . . 
voor den advocaat-fiscaal. 

. f 10,000 
8,000 

10,000 
voor den griffier. . . . . 6,000" 

Art. II. In artikel 5 van de wet van 20 Juni 
1913 (Staatsblad n°. 292), gewijzigd bij de wet 
van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 408), wordt 
het bedrag ,,f 4500" gelezen : .,f 7500". 

Art . III. In artikel 6 van de wet van 
20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), gewijzigd 
bij de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad no. 
408), wordt het bedrag ,,f 4500" gelezen: 
,,f 7500". 

Art. IV. De artikelen 7, 7a, 8 en 9 van de 
wet van 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), ge
wijzigd bij de wet van 17 Juni 1918 (Staats
blad n°. 408), vervallen . 

SL0TBEPALINGEN. 

Art . V. De militair-reohterlijke ambte
naren, voor wie de korting wegens eigen 
pensioen en de bijclrago voor weduwen- en 
weezenpensioen naar de bepalingen der Wedu
wenwet voor de ambtenaren 1890 over het 
jaar 1920 te zamen moer bedragen dan 7 
ten honderd van f 3000, ontvangen eene 
vergoeding ten beloope van het versohil. 

Militair-reojiterlijko ambtenaren, op wie de 
Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 niet 
van toepassing is, ontvangen eene vergoeding 
tot een bedrag gelijk aan dat van hunne bij 
drage voor eigen pensioen. 

Ten aanzien van de militair-rechterlijke 
ambtenaren, van wie over het jaar 1920 in 
totaal wegens korting en bijdrage als in het 
eerste lid bedoeld minder wordt gevorderd 
dan de in dat lid omschreven 7 ten honderd, 
vindt, ten beloope van het versohil, aftrek op, 
hunne bezoldiging plaats. 

Dit artikel is niet van toepassing op de· 
militaire leden van de militair-reohterlijke 
macht. 

Art . VI. Deze wet wordt geacht in werking 

37• 
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te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1920. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhagc, den 5den Juli 

1920. 
WILHELl\HNA. 

De 1Ylini8ter van J ustitie, HEEMSKERK. 

De Mini8ter van llforine, a. i., W. F. POP. 

De Minister van Oorlog, ·W. F. POP. 

( Uitgeg. 16 Juli 1920.) 

5 Juli 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van de bij het besluit van 22 December 
1905, n°. 34 (Staatsbkul, n°. 359, lndisch 
Staatsblad 1906, n°. 167), vastgestelde 
Regelen voor het militair geneeskunclig 
onderzoek, bedoeld bij artikel 5, § 1, van 
het bij Koninklijk besluit van 4 December 
1919, no. 66 (Staat8blad n°. 801), opnieuw 
vastgestelde R eglement op het verleencn 
van pensioenen en van onderstan<len voor 
eens aan de Europeesche en met dezen 
gelijkgestelde militairen beneden den rang 
van onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger. S. 349. 

WIJ WILHEL~11NA, EKZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 7 Juni 1920, 8ste Afdeeling, 
no. 26; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1920, n°. 41) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Juni 1920, 8ste 
Afdeeling, no. 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat in de bij Ons besluit van 

22 December 1905, n°. 34 (Staatsbkul, n°. 359), 
vastgestelde en laatstelijk bij Ons beslt1it van 
29 Augustus 1914, n°. 42 (StaatBblad n°. 437), 
gewijzigde Regclen voor het militair genees
kunclig onderzoek, bedoeld bij artikel 5 § 1 
van het bij Ons besluit van 4 De~ember 1919, 
n°. 66 (Staatsblad n°. 801), opnieuw vastge 
stelde Reglement op het verleenen van pen
sioenen en_ van onderstanden voor eens aan 
de Europeesche en met dezen gelijkgestelde 
militairen benedcn den rang v&n onderluite
nant van het Nederlandsch-Inclische leger de 
volgende wijzigingen worden gebracht: 

a . in artikel 1 : 
voor : ,,de Commissie voor hct geneeskunclig 

onderzoek van aan den clienst in de kolonien 
verbonden of daarvoor bestemd personeel", 
wordt gelezen : ,,den Geneeskuncligen Raad 
van het Departement van Koloniiin." 

b. in artikel 2 : 

de aanhef wordt gelezen : ,,Aan den voorzit
ter, in Nederland van den Geneeskuncligen 
Raad, in Nederlandsch-Inclie van de tot 
onderzock aangewezen Commissie, worden", 
enz. 

c. artikel 3 § 1 : 
wordt gelezen : ,,De Geneeskunclige Raad 

en de Geneeskunclige Commissiiin houden 
aanteekening van de hun verstrekte gegevens 
en van den uitslag van het onderzoek in een 
ziekteverslag of ziektegeschiedenis en geven 
een certificaat af van hunne bevinding." 

d . in artikel 3 § 2a vcrvallen de woorden : 
,,met duidelij ke opgave", enz, tot en met 
,,gerangschikt" . 

e. in artikel 3 § 2d vervallen de woorden : 
,,dan wel het noodzakelijk gebruik daarvan' ' 
on moet voor: ,,dat hij in een met deze gebreken 
te vergelijken hulpbehoevenden lichamelijken 
toestand verkeert", worden gelezen : ,,dat hij 
in een hulpbehoevenden lichaams- of geestes
toestand verkeert". 

f. aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
nieuwe paragraaf, luide'nde : 

,,§ 4. Wordt een hulpbehoevende lichaams
of geestestoestand vastg_esteld, dan wordt in 
Nederland aan het Departement van Koloniiin, 
in Nederlandsch-Indiii aan het Departement 
van Oorlog, een afschrift gezonden van de 
omschrijvingen in het ziekteverslag of de ziekte
geschiedenis, bedoeld in § 3, sub a, hiervoren." 

g. in artikel 4 § 1 wordt voor: ,,der Com
missie" gelezen: ,,van den Raad of de Com
m:issie" . 

h. in artikel 7 § 1 vervallen de woordcn : 
,,de Gou verneur-Generaal of" . 

i . in artikel 8 wordt voor ,,de herkeurings
commissie" gelezen : ,,den Geneeskundigen 
Raad in zijne samenstelling als omschreven 
in artikel 7 van de bepalingen betreffende dien 
Raad (Staatsblad 1917, n°. 404)". 

j. arti kel 9 § 5 word t gelezen : 
,,Indien het herhaald onderzoek moet ge

schieden t er plaatse waar de geneeskunclige 
hoofdcommissie gevestigd is, wordt het door 
deze Commissie verricht. 

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

's-Gravenhage, den 5den Juli 1920. 
WILHEk"\1INA. 

De Minister van Koloniiin, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 26 Juli 1920.) 
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6 Juli 1920. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Harderwijk , van 29 Januari 1920, n°. 1/3, 
strekkende tot wijziging van artikel 1 van 
de Verordening, dd. 20 Juni 1919, rege
lende de inrichting van de gemeentepolitie. 
s. 350. 

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

Binnenlandsche Zaken van 9 Juni 1920, n°. 
69791, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Harderwijlc van 29 Januari 1920, 
n°. 1/3, strekkende tot wijziging van artikel 1 
van de Verordening dd. 20 Juni 1919, rege
lende de inrichting der gemeentepolitie; 

Gezien Onze besluiten van den 2den Maart 
1920 (Staatsblad n°. 107) en van den 22sten 
Mei 1920 (Staatsblad n°. 255), waarbij onder
scheidenlijk bovengenoemd raadsbesluit is 
geschorst tot 1 Juni 1920 en de schorsing is 
verlengd tot 1 Augustus 1920,;. 

Overwegende, dat het voormelde raads
besluit strekt, met wijziging van artikel 1 der 
Verordening van 20 Juni 1910, regelende de 
nrichting van de gemeentepolitie, tot het aan

stellen van een hoofdagent in de plaats van 
een inspecteur en het inkrimpen van het aan
tal agenten van politie; 

dat de raad bij het vaststellen van deze 
wijziging is uitgegaan van het standpunt, dat 
de inkrimping van het politiepersoneel is in 
het financieel belang der gemeente en dat clie 
maatregel op voldoende wijze rekening houdt 
met het belang der. openbare veiligheid; 

dat evenwel de burgemeester, als hoofd de.t 
gemeentepolitie, van oordeel is, dat het belang 
der gemeente Harderwijk vordert, dat de 
organisatie der gemeentepolitie, vastgesteld 
bij de verordening van 20 Juni 1919, onge-

dat op grond van het vorenstaande het 
raadsbesluit van 29 Januari 1920, n°. 1/3 in 
strijd is te achten met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, (advies van 

29 Juni 1920, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor. 

noemden Minister van 3 Juli 1920, n°. 8467, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van den raad der gemeente 

Harderwijk te vernietigen, wegens strijd met 
het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsbl.ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal warden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Binnenlandsche Zalcen, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 29 Juli 1920.) 

6 Juli 1920. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van het overschot op de begrooting van 
uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1919, 
hetwelk wordt toegevoegd aan de begroo
ting van uitgaven voor het dienstjaar 
1920. S. 351. 

6 Juli 1920. BESLUIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van schatkistbiljetten en schat
kistpromessen, volgens de wet van 4 April 
1870 (Staatsblad n°. 62), laatstelijk ge
wijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 352. 

wijzigd blijve gehandhaafd; 7 Juli 1920. BESLUIT, houdende vaststelling 
dat die organisatie werd vastgesteld na het van regelen ten aanzien van de loonen 

vertrek van de Belgische bevolking en toen van de werklieden bij 's Rijks Munt. 
noodzakelijk werd geacht met het oog op de S. 353. 
toegenomen uitgestrektheid van het bebouwde WIJ WILHELMINA, ENZ. 
gedeelte der gemeente, waardoor de bewakings- Op de voordracht van Onzen Minister van 
kring veel grooter dan voorheen was geworden Financien, dd. 1 Juli 1920, n°. 106 Generale 
en met het oog op de toenemende criminaliteit; Thesaurie; 

dat sedert dien de taak der politie niet lich- Hebben goedgevontlen en verstaan: 
ter is geworden en zelfs bij het behoud van de Gerekend met ingang van 1 Januari 1920 
organisatie der politie volgens de ;verordening de volgende regelen vast te stellen ten aanzien 
van 20 Juni 1919, het politietoezicht slechts van de loonen van de werklieden bij 's Rijks 
zeer sober mag genoemd worden; Munt. 

dat het mitsdien ongeraden is door inkrim- I Art. 1. De werklieden van 's Rijks Munt, 
ping af te wijken van het stelsel, d~t in 1919 / daarbij inbegrepen de voorlieden, de amanuen
noodzakelijk werd geacht; sis, de graveurs, de vaklieden, de laboratorium 
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bediende en de bedienden der afdeeling controle, 
ontvangen, voor zoover zij 23 jaa r of ouder 
zijn, een weekloon en periodieke verhoogingen 
als aangegeven in de onderstaande tabel, en 

we! overeenkomstig de groep, waarin ieder 
hunner volgens dit besluit is gerangschikt. 

Het uurloon bedraagt het l /45ste deel der 
in de tabel genoemde bedragen. 

TABEL VAN WEEKLOONEN EN PERIODIEKE VERHOOGINGEN 

Groep: 1. 2. 

Bij aanstelling . f 27.90 f 29.25 
na 1 dienstjaar. 28.80 30.15 
na 2 dienstjaren 29.70 31.05 
,, 3 ,, 30.60 31.95 
,, 4 ,, I 31.50 32.85 
,, 5 ,, 32.40 I 33.75 

2. De voorlieden en de amanuensis worden 
gerangschikt in groep 6; de graveurs in groep 
5; de vaklieden en de laboratorium-becliende 
in groep 4 ; de werklieden lste klasse, de por
tier en de bediende bij de afdeeling controle in 
groep 3; de werklieden 2de klasse in groep 2· 

3. De werklieden, die jonger zijn dan 23 
jaar, worden in een der volgende 3 loongroepen 
gerangschikt . 

Groep: 1. 2. 3. 

Leeftijd. On~e- I Geoefen- Geschool-
schoo den. den . den. 

I 

14 jaar f 7.20 f 7.20 f 7.20 
15 ,, 9 .- 9.- 9.-
16 ,, 11.25 11.25 11.25 
17 ,, 13.50 14.40 14.40 
18 ,, 16.20 17.10 17.55 
19 ,, 18.90 19.80 20.70 
20 ,, 21.60 22.50 23.85 
21 ,, 24.75 25.65 27.-
22 ,, 27.- 27.90 30.15 

4. Voor de werkvrouwen, die 23 jaar of 
ouder zijn, geldt d e volgende loonregeling : 

bij aanstelling. . f 18.- ; 
na 1 dienstjaar . 18.45 ; 
,, 2 dienstjaren. 18. 90 ; 
,, 3 19.35; 

4 19.80 ; 
,, 5 20.25. 

5. 1. Werklieden wier normale werktijd 
per week minder bedraagt dan 45 uur, of in 
continu-arbeid minder dan 42 uur, ontvangen 
een evenredig lagere be~oldiging. 

2. H et vorige lid is niet van toepassing op 
den portier en op hen, die wachtdiensten ver
richten. 

6. Een periodieke loonsverhooging of eene 
loonsverhooging wegens het bereiken van een 

3. 4. 5. 6. 

f 30.60 f 32.85 f 35.10 f 38. 70 
31.50 34.20 36.45 40.05 
32.40 35.55 37.80 41.40 
33.30 36.45 38.70 42.30 
34.20 37.35 39.60 43.20 
35.10 38.25 40.50 44.10 

hoogeren leeftij d gaat in op den eersten dag 
der week, waarin de belanghebbende recht 
op het verhoogde loon heeft. 

7. De aanwijzing van h en; die tot de vak
lieden behoorcn en de indeeling der jeugdige 
werklieden in de voor hen geldende loongroe
pen, geschieden door den Muntmeester. 

8 . 1. Voor het genot van woning wordt 
op het normalc loon van den inwoncnden 
amanuensis en van den inwonenden portier 
een aftrek toegepast van 10 ten honderd. 
Indien de belanghebbende aantoont, dat de 
huurwaarde zijner woning, bepaald naar 
artikel 10 der Wet op de Personeele Belasting 
1896, minder bedraagt dan de aftrek, wordt 
deze op het bedrag van die huurwaarde gesteld. 

2. Voor het genot van vuur en licht wordt 
een aftrek toegepast van 3 ten honderd ; voor 
het genot van vuur geldt een aftrek van 2 ten 
honderd. 

3. Voor de dienstkleeding van den portier 
die hem van Rijkswege wordt verstrekt, en di~ 
bestaat uit jas, pantalon en pet, wordt afge
trokken een bedrag van f 40. 

9. Aan werklieden, die gedeeltelijk met de 
gewone werkzaamheden, gedeeltelijk met waak
diensten zijn belast, wordt een loon toegekend, 
dat voor een nachtwacht f 1.80, voor een 
avond- en Zondagwacht f 1.35 per week meer 
bedraagt, dan het loon vastgesteld voor de 
groep, waartoe deze werklieden behooren. 

10. Een werkman, wien wordt opgedragen 
werkzaamheden te verrichten, die, naar het 
oordeel van den Muntmeester, tot de werk
zaamheden van eene hoogere groep behooren, 
geniet ove, den tijd dier werkzaamheden h et 
loon van de loongroep, volgende op die, waarin 
hij zelf is gerangschikt, mits deze werkzaam
heden onafgebroken langer dan Mn dag duren. 

11. 1. Wanneer er op grond, van meer 
dan gewone ijver en geschiktheid, aanleiding 
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1s aan een werkman een hooger loon toe te 
kennen, dan hem krachtens de vorige artikelen 
toekomt, bedraagt deze verhooging, door den 
Muntmeester toe te kennen, ten hoogste 5 cents 
per uur. 

2. Indien een werkman van buitengewone 
geschiktheid voor zijn werk blijk geeft, kan 
hem in een zeer bijzonder geval door den 
Muntmeester een extra of binnentijdsche 
periodieke verhooging worden toegekend. 

12. Wanneer het noodzakelijk is, dat de 
werkzaamheden in een of meer afdeelingen, 
in twee of drie ploegen, plaats hebben, m,et 
behoud van den normalen arbeidsduur per 
<lag, dan wordt aan hen, die daaraan dee! 
nemen, een verhooging van het uurloon van 
ten hoogste 20 cents toegekend, voor de uren 
tusschen 6 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags gedurende welke door hen ge
werkt wordt. 

13. Voor overwerk, dat een werkman op 
eene door of namens den Muntmeester ver
strekte lastgeving in tijdloon heeft verricht, 
wordt hem · toegekend zijn tijdloon, berekend 
over den duur van het overwerk, doch met 
eene verhooging van 50 pet. voor zoover het 
overwerk tusschen 10 uur des na,middags en 
middernacht, van 100 pet. voor zoover het 
tusschen middernacht en 5 uur des voormid
dags en va,n 25 pet. voor zoover het op andere 
uren plaats had. 

14. Een werk.man of leerling in tijdelijken 
dienst, die ten gevolge va,n een ziekte of on
geval, niet in verband met de uitoefening van 
zijn dienst ontstaan, verhinderd is zijn arbeid 
te verrichten, ontvangt gedurende de ver
hindering een uitkeering gelijk aa,n 70 pet. 
van zijn tijdloon. 

Bijzondere artikelen. 

15. Boven en behalve het loon, naar de 
regelen van dit Besluit toe te kennen, genieten 
de werklieden, bij wijze van tijdelijke toelage, 
een bedrag van f 1 per week voor ieder hunner 
wettige of wettelijk erkende kinderen beneden 
den leeftijd van achttien jaren, die zij op den 
eersten J anuari van het jaar boven de twee 
zoodanige kinderen bezitten. De verdere 
voorwaarden gesteld voor eene toelage voor 
ambtenaren in artikel 20 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 
(Staatebl.ad n°. 37), vinden ten deze overeen
komstige toepassing. 

16. Het bepa-alde in artikel 38 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1920 (Staatsbl.ad n°. 37) vindt ten aan-

zien van de werkli eden bij 's Rijks Munt over
eenkomstige toepassing. 

17. Onze besluiten van 23 November 1918 
(Staatsbl.ad n°. 641) gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 October 1919 (Staatsbl.ad n°. 614) en 
va,n 15 Febura,ri 1910, n°. 31, laat telijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 25 November 1918, 
n°. 39, worden ingetrokken. 

Onze Minister van Fina,ncien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl.ad zal worden geplaa,tst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de A.lge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 19 Juli 1920.) 

7 Juli 1920. WETTEN, houdende natura
li satie van : 

Ernst August Loesoner, geboren te Beetzen
dorf (Pruisen) den 14 Maa,rt 1859, leeraa,r, 
wonende te Sappeineer, provincie Gronin
gen en Maria Dorothea Sofia Loesener, 
geboren te V eendain ( Groningen) den 
28 December 1898, tijdelijk telefoniste aan 
het telegraafkantoor te Sappeineer, wonen
de te Sappemeer, provincie Groningen. 
s. 354. 

Alfons Gerhard Johann van der Grinten, 
geboren te Millingen (Pruisen) den 30 
Juni 1878, hotelhouder, wonen,de te 
Middelaar, gemeente JJ.Iook en Middelaar, 
provincie Li,inburg. S. 355. 

Constancia Pelgrom, geboren. te Antwerpen 
(Belgie) den 8 Augustus 1887, verpleeg
ster, gewoond hebbende te 'e-Gravenhage, 
provincie Zuidholl.and, thans op reis na,ar 
Ne,derlandsch- Indie. S. 356. 

Theodor Albin Beijerlein, geboren te Loes
snitz (Saksen) den 3 Juni 1867, coupeur, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland en Hendrika Alida Beijerlein, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
3 Januari 1897, tijdelijk schrijfster bij de 
Rijksverzekeringsbank, wonende te .Am
sterdam, provincie Noordholl.and. S. 357. 

J akob Kunstenaa,r, geboren te Oberendingen 
(Zwiteerl.and) den 18 December 1875, 
handelsvertegenwoordiger, wonende te 
Straateburg, Frankrijk. S. 358. 

Kalman Klein, geboren te Dis (voorheen 
Hongarije, thans Rumenie) den 27 Decem
ber 1885, ta,nda,rts, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidho!l.and. S. 359. 

Bernhard Rosenberg, geboren te Hannover 
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(Pruisen) den 5 April 1892, bureauchef, 
wonende te A1nsterdam, provincie Noord
holl,a,nd. S. 360. 

Andreas H ermann Boggemann, geboren te 
lbbenbiiren (Pruisen) den 12 Maart 1879, 
winkelier, wonende te Venlo, provincie 
Limburg. S. 361. 

Juliu s Theodor Otto Heinrici, geboren te 
Rotterdam (Zuidholl,a,n{l), den 20 Novem
ber 1893, koopman, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholl,a,nd. S. 362. 

Johann Jakob Kauerz, geboren te St . Tonia 
(Pruisen) den 5 Augustus 1874, drogist, 
wonende te Harderwijk, provincie Ge1iler
l,a,nd. s. 363. 

Clemens Reinhold Stockmann, geboren te 
· Mettingen (Pruisen) den 11 September 
1887, bedrijfschef, wonende te A1nsterdam, 
provincie Noordholl,a,nd. S. 364. 

Christiaan van Vollenhoven, geboren te 
Kralingen, thans gemeente Rotterdam 
(Zuidhol/,a,nd) den 2 December 1883, 
assistent-planter, wonende te Medan (Ne
derl,a,ndsch-lndie). S. 365. 

Hartog Daniel Cohen, geboren te L eer 
(Pruisen) den 29 Mei 1883, veehandelaar, 
wonende te Leer (Pruisen). S. 366. 

Hermann H einrich Kollmann, geboren te 
Ambergen, gemeente Mettingen (Pruisen) 
den 9 November 1879, magazijnchef, 
wonende te Amersfoort, provincie Utrecht. 
s. 367. 

Maria J ospha Bischops, geboren te Pannes
heide (Pruisen) den 7 Februari 1879, 
naaister, wonende te Kohlscheid, Pruisen. 
s. 368. 

Marie Bauduin, gescheiden echtgenoote laat
stelijk van Moritz Rudolf Ferdinand 
H einrich van Hundelshausen, geboren te 
Rotterdam (Zuidholl,a,nd) den 24 April 
1868, zonder beroep, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland. S. 369. 

Ida Jeanne Van Beek, geboren te Saint
Gilles (Belgie) den 16 Mei 1881, filmartiste, 
wonende te Rome, ltalie. S. 370. 

Julius Bollin, geboren te Tengenstadt (Baden) 
den 16 Juli 1881, tandenmaker, wonende 
te Leiden, provincie Zuidholl,a,nd. S. 371. 

Willem Mensinga, geboren te Papenburg 
(Pruisen) den 15 M.a,art 1883, bakker, 
wonende te Hannover, Pruisen. S. 372. 

Roeloff Mensinga, geboren te Papenburg 
(Pruisen) den 11 November 1879, arbeider, 
wonende te Ostenholz (Pruisen). S. 373. 

Henrich Joseph Ferdinand Wilhelm Miinch, 
geboren te Altha:en (Pruisen) den 12 Au-

tus 1861, handelsagent, wonende te Arn
hem, provincie Gelderl,a,nd. S. 374. 

Clemens Farwick, geboren te Bakum ( Olden
burg) den 14 October 1868, koopman, 
wonende te 's-Hertogenbosch, provincie 
Noordbrabant. S. 375. 

Julius Hompes, geboren te Ueu.en (Pruisen} 
den 26 Januari 1875, correspondent, 
wonende te 's-G,·avenhage, provincie Zuid
holl,a,nd. S. 3.76. 

Rudolph August Jaberg, geboren te Wonns
(Hessen) den 10 September 1872, indu
strieel, wonende te Hengelo, provincie 
Overijssel. S. 377. 

Sally Hompes, geboren te Uelsen (Pruisen} 
den 20 Mei 1868, koopman, woaende te 
Zwolle, provincie Overijssel. S. 378. 

H einrich Karl Leithauser, geboren te Ober 
Rospe (Pruisen) den 1 Maart 1875, procu: 
ratiehouder, wonende te Apeldoorn, pro
vincie Gelderl,a,nd. S. 379. 

Clemens Joseph Bernard Busch, geboren te 
Lohne (Oldenburg) den 23 December 1875, 
winkelier, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. S. 380. 

Clemens Julius Stockmann, geboren te 
11,fettingen (Pruisen) den 8 Juni 1873, 
handelsreiziger, wonende te A1nsterdam, 
provincie Noordholl,a,nd. S. 381. 

Oscar Friedrich Wiemeijer, geboren te 
Bielefeld (Pruisen) de~ 18 September 
1891, koopman, wonende te A1nsterdam, 
provincie Noordholl,a,nd. S. 382. 

Friedrich Wilhelm Heinrich Knipa,geboren 
te Wiemelhausen (Pruisen) den 16 April 
1874, brugwachter, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg. S. 383. 

Heinrich Christian Karl Ludwig Martens, 
geboren te Malchow (Mecklenburg-Schwe
rin) den 3 December 1860, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holl,a,nd. S. 384. 

Leonardus Henricus Hubertus Maria Ray
makers, geboren te Lier (Belgie) den 
18 Januari 1896, zonder beroep, wonende 
te Haarlem, provincie Noordholl,a,nd . S. 385. 

Johannes de Graaff, geboren te Mijdrecht 
(provincie Utrecht) den 2 April 1873, 
hoofd eener bijzondere school, wonende 
to Rotterdam, provincie Zuidholl,a,nd. S. 386. 

Peter J anssen, geboren te Keeken (Pruisen) 
den 11 April 1856, sleepdienstondernemer, 
wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holl,a,nd. S. 387. 

Catharina Maria Gebina Bogemann, geboren 
te Pcipenburg (Pruisen) den 18 October 
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1862, dame van gezelschap, wonende te 
Lage Vuursche, gemeente Bctarn, provin
cie Utrecht . S. 388. 

Johann Peter Hubert Moberts, geboren te 
Aken (Pruisen) den 8 December 1872, 
slager, wonende te Aken, Pruisen. S. 389. 

Karl Friedrich Bachmann, geboren te 
Neumark (Saksen-Weimar) den 17 Juni 
1881, bontwerker, wonende te 's -Graven
hage, provincie ZuidhoUand. S. 390. 

Max Wertheim, geboren te Bentheim (Prui
sen) den 9 April 1871, fabriekchef, wonende 
te Enschede, provincie Overijssel. S. 391. 

John Edouard Goudstikker·, geboren te 
Parijs (Frankrijk) den 19 April 1880, 
leeraar in de Fransche taal, wonende te 
Landen ( Groot-Britannie). S. 392. 

Augustus Victor Klaes, geboren te Waes
munster (Belgie) den 20 Mei 1879, land
bouwer, wonende te Antwerpen, Belgie. 
s. 393. 

H enry Birket Smith, geboren te Kopenhagen 
(Denemarken) den 22 Juli 1884, ingenieur, 
wonende te Tegal, Nederlandsch-lndie . 
s. 394. 

Gustav Rosenburg, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 14 J anuari 189_5, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 395. 

Leo Nachmann, geboren te .il-fainz (Hessen) 
den 30 Juni 1871, koopman, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 396. 

Georg August Biilter, geboren te Dreijer
walde (Pruisen) den 18 Maart 1879, win
chef, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland. S. 397. 

Philip Wilhelm Wolffram, geboren te Venlo 
(Limburg) den 14 Mei 1897, arbeidei:, 
wonende te Venlo, provincie Limburg. 
S. 398. 

Nicolaus Johann Rubert Carl Knops, ge
boren te Aken (Pruisen) den 26 Januari 
1881, koopman, wonende te .llfaastircht, 
provincie Lirnburg. S. 399. 

Julius Adolph Tillmann Schaeffer, geboren 
te lYieschede (Pruisen) den 23 Februari 
1867, winkelier, wonende te Nijmegen 
provincie Gelderland. S. 400. 

Johann Tilmann Duven, geboren te Essen
berg, gemeente Hornberg · (Pruisen) den 
26 Mei 1889, schipper, wonende te Hille
gersberg, provincie Zuidholland. S. 401. 

Josephina Cecilia Adelheid Holzhaus, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 
21 November 1894, zonder beroep, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland. 
s. 402. 

J ohann Hermann Oltmanns, geboren te 
Wierden (Oldenbiirg) den 17 Februari 
1872, fabrikant, wonende te Arnhem, 
provincie Gelderland. S. 403. 

Hempelina Catharina Hiindling, geboren te 
Amsterdam, den 5 Maart 1896, tijdelijk 
Rijkstelefoniste, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. S. 404. 

Gerhard Ludwig Altgassen, geboren te 
Huckingen (Pruisen) den 24 April 1865, 
fabrieksarbeider, wonende te Swa l,nen, 
provincie Limburg. S. 405. 

Georg August Eckhardt, geboren te Bremen 
(Duitschland) den 21 November 1858, 
procuratiehouder, wonende te Bloernen
daal, provincie Noordholland. S. 406. 

Bernhard Diedrich Vorrink, geboren te 
Neuenhaus (Pruisen) den 14 Juli 1870, 
broodbakker, wonende te Amste,·dam, 
provincie Noordholland. S. 

0

407. 
Carl Anton Wiechmann, geboren te Bremen 

(Duitschland) den 2 December 1876, 
directeur eener gasfabriek, wonende te 
Axel, provincie Zeeland. S. 408. 

Karl August Koller, geboren te Bochutn 
(Pruisen) den 5 October 1866, kassier, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. S. 409. 

Bernard H einrich Polking, geboren te Lahne 
( Oldenburg) den 14 Mei 1870, winkelchef, 
wonencle te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 410. 

Franz Koller, geboren te Bochurn (Pruisen) 
den 28 Juli 1860, fabrikant, wonende 
te 's-Gravenhage, pro,7incie Zuidholland. 
s. 411. 

Peter Michael Reyans, geboren te Schal
bruch (Pruisen) den 4 ).lfaart 1869, land
bouwer, wonende te Echt, provincie 
Limburg. S. 412. 

Wilhelm Carl Hetzel, geboren te Empel 
(Pruisen) den 29 November 1862, procn
ratiehouder, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 413. 

Friedrich Carl Schmidt, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 23 December 1864, koffie

' huishouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 414. 

Wilhelm H einrich Cornelius, geboren te 
Wiemelhausen (Pruisen) den 2 December 
1877, bra.ndstoffenhandelaar, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 415. 

Karl August Ehret, geboren te Ulm ( W -Urt

temberg) den 4 November 1885, procuratie
houder, wonende te A11!8terdam, provincie 
Noordholland. S. 416. · 

Gerhard Theodor Meyering, geboren te 
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Tutingen (Pruisen) den 23 December 1868, 
manufa;cturier, wonencie te Goes, pro
nncie Zeeland. S. 417. 
Joseph Theodor Holtmann, geboren te 
Oberhausen (Pruisen) den 25 December 
1870, pensionhouder, wonende te Zand
voort, provincie Noordholland. S. 418. 

Carl Heinrich Sleumer, geboren te Osna
bruck (Pruisen) den 25 September 1878, 
theologisch student, wonende te Horn, 
provincie Limburg. S. 419. 

Gesien Grote Balderhaar, weduwe van 
Hermann Johann Boerrigter, geboren te 
Uelsen (Pruisen) den 29 September 1865, 
landbouwster, wonende te Bruch#, ge
meente Ambt-Hardenberg, provincie Overijs
sel. S. 420. 

Maria Elisabeth Mertens, geboren te Suster
seel (Pruisen) den 16 Augustus 1884, 
onderwijzeres, wonende te Voerendaal, 
provincie Lirnburg. . 421. 

Johann Baptist Marie Louis Gerlach, ge
boren te Mannheim (Baden) den 7 No
vember 1882, schipper, wonende te Dord
recht, pr_ovincie Zuidholland. S. 422. 

Bernhard Thiemann, geboren te Neuen 
kirchen (Pruisen) den 5 Juni 1876, koop
man, wonende te Dordrecht, provincie 
Ziiidholland. S. 423. 

Jan Berend Broekema, geboren te Emden 
(Pruisen) den 9 December 1886, voermans
knecht, wonende te Em.den, Pruisen. 
S. 424. 

Wilhelmine Louise Yark, geboren te Duis
burg (Pr·uisen) den 9 Januari 1876, gou
vernante, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. · S. 425. 

Heinrich Georg Kaller, geboren te MeUingen 
(Pruisen) den 16 November 1860, manu
facturier, wonende te Leeuwarden, pro
vincie Friesland. S. 426. 

Wilhelm Jahns, geboren te Hattingen (Prui
sen) den 17 Januari 1871, pettenmaker, 
wonende te Ensched.e, provincie Overijssel. 
S. 427. · 

Dr. Jacob Friedrich Basenau, geboren te 
TVesel (Pruisen) den 15 November 1865, 
bacterioloog, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 428. 

Jl,latthaus Gerlach, gcboren te Su"lzbach 
(Baden) den 23 September 1840, zonder 
beroep, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland. S. 429. 

Louis Citroen, geboren te Berlijn (Pruisen) 
den 2 November 1884, muziekleeraar, 

wonende te Bazel, tijdelijk vertoevende 
te Lausanne, Zwiiserland. S. 430. 

8 Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor de Hoogere Krijgsschool. 
s. 431. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Oorlog en van Kolonien van 1 Juni 1920, Ilde 
afd., n°. 149 en van 4 Juni 1920, 7de afdee
ling, no. 64; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22sten Juni 1920, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van Oorlog en van Kolonien van 
1 Juli 1920, Ilde afd., n°. 127 en van 5 Juli 
1920, 7de afdeeling, n°. 39; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Artikel een. Het Reglement voor de Hoogere 

Krijgsschool, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 14 September 1891 (Staatsblad n°. 
170), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 6 Juni 1919 (Staatsblad n°. 278), 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

10. Punt 2°. van art. 13 wordt gelezen: 
,,20. de in acht te nemen regelen bij de 

vaststelling van de traktementen en toelagen 
voor de officieren-leeraren van het Neder
landsch-Indische leger." 

20. Punt 3°. van art. 13 wordt gelezen: 
,,3o. het aantal dienstpa.arden, hetwelk de 

directeur en de officieren behoorende tot het 
personeel gerechtigd zijn te houden." 

30_ Artt. 15 en 17 vervallen . 
4°. Aan art . 28 wordt als laatste zinsnede 

toegevoegd : 
,,De directeur voornoemd is plaatsvervan

gend voorzitter; een plaatsvervangend secre
taris wordt benoemd en voor elk der com
missien een of meer plaatsvervangende leden." 

5°. In art . 31 vervalt het bepaalde onder 4°. 
Artikel twee. De Tabel, behoorende bij 

het Reglement in artikel een bedoeld, wordt 
vervangen door de navolgende (zie biz. 587). 

Onze :Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F . POP. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 21 Juli 1920.) 
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TABEL aanduidende de samenstelling van het aan de Hoogere Krijgsschool te verbinden personeel, zo01nede de regelen voor de vaststelling 
der traktementen, toelagen en andere vergoedin(Jen, voor dat personeel, voor zooveel het behoort tot het Nederlandsch-lndische le{/er. 

PERSON EEL. 

Direoteur . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Leeraren in Militaire en aanverwante vakken . 
Offioieren van het leger hier te lande . . . . 
Offioieren van het Nederlandsoh-Indisohe 

leg er .... . .. .. . . ..... . 
Leeraren in vakken op het gebied van den 

I ntendancedienst. 
Offioier van het leger hier te lande . . . 
Offioier van het Nederlandsoh-Indisohe leger . 
Leeraren in het Paardrijden. 
Offioieren v~n het leger hier te lande . 

Leeraar in de Natuurwetenschappen .. 
Leeraar in de Staatswetenschappen. . . . . . 
Leeraren in de Fransche, Duitsche en Engelsche 

talen .. . .............. . 
Leeraar in de Maleische taal . . . . . . . . 
Leeraar in de Javaansche taal. . . . . . . . 
Leeraar in het Staats- en administratief t·echt 

van Nederlandsch-lndie. . . . . . . . . . 
Leeraar in het Mahomedaansch recht. . . . . 
Leeraar in de Statistiek. . . . . . . . . . . 
Leeraar in de 001nptabiliteit. . . . . . . . . 
Leeraren in de Handels- en bedrijfswetenschap-

pen . ...... _ .... . 
Leeraar in de Gezondheidsleet· . . 

Leeraar in de Tropische hygiene. 

Sohrijvcrs. . . 

Bibliotheoaris . 
Amanuensis . 
Concierge .. . 
Ordonnans .. 

Rangen en 
betrekkingen. 

Hoofdoffioier (1). 

Kapitein ofRitmees
ter (1) (2). 

Id. (2). 

Kapitein (2). 
Id. (2). 

Kapltein, Ritmeester 
of Eerste-Luitenant. 

Burg,nleeraar(3)( 4). 

Offioier van gezond
heidlste klasse (5). 

Offioier van gezond
hei d 1 ste klasse of 
bur~erleeraar ( 5) . 

SohriJver lste,2de of 
3de klasse (6) (7) . 

Burgerbeambte. 
Id. 
Id. 

Soldaat-vrijwilliger 
(8) ofburgerwerkman. 

f 

I Sterkte. 1 Bijzondero bepalingon 

1 

8 
3 

1 
1 

2 
1 
1 

3 
1 of 2 

1 
1 
i 
1 

2 
1 

1-3 

2 
1 
1 
1 
l 

a. De traktementen en toelagen van de offioieren
lceraren behoorende tot het Nederlandsoh-Indisohe leger 
wordcn bij Koninklijk besluit geregeld. 

b. De direoteur en de offioieren-leeraren behoorendo 
tot het leger hier te lande zijn gereohtigd tot het houdon 
van zooveel dienstpaarden, als voor de offioieren van 
hunnen rang voor het wapon of dienstvak waartoe zij be
hooren, is vastgesteld. 

c. De offioieren-leerar2n, behoorende tot het Neder
lan<lsoh-Indisohe leger, zijn met uitzondering van de 
kapiteins der intendanoe, ieder gereohtigd tot het houden 
van Mn dienstpaard. 

d. Naar golang van de behoefte, kunnen warden ver
meerderd of verminderd: bij Koniuklijk besluit: de 
aantallen offioieren-leeraren on burgerleeraren benevens het 
aantal paarden, hiervoren vermeld bij b en c; bij minis
terieele besohikking de aantallen onderoffioieren, burger
beambten en mansohappen. 

e. Wijzigingen in de in de tweede kolom aangegeven 
rangen, waarin do betrekkingen door de offioieren en de 
verdere militairen worden vervuld, kunnen - indien wijzi
ging in de organisatie van de wapens en dienstvakken 
daartoe aanleiding geeft - bij Koninklijk besluit wor
den aangebraoht. 

f. Het goven van onderrioht in militaire vakken kan 
ook bij uitzondering warden opgedragen aan gepension
neerde offioieren of aan burgerleeraren. 

( 1) De direoteur on ten hoogste vijf der offioieren van 
het leger hier te lande, leeraren in militaire en aanverwante 
vakken, worden in hunnen rang gevoerd boven de formatie 
van het wapen of het dienstvak waartoe zij behooren. 

(2) Kunnen bij uitzondering en tijdelijk majoor of 
eerste-lt1itenant zijn. 

( 3) Kunnen ook tij delij k of op contract worden aangenomen. 
Aan de burgerleeraren kan de titel van hoogleeraar worden 
toegekend. 

(4) Aan deze leeraren kan ook het onderwijs in andere 
niet-militaire vakken, dan de hier genoemde, worden opge
dragen. 

(5) Kunnen bij uitzondering dirigeerend offioier van 
gezondheid 3de klasse zijn. 

(6) Kunnen oak burgerbeambte zijn. 
(7) Hun funotie wordt door den directeur aangewezcn. 
(8) Wordt van een der korpsen van het leger gedetaoheerd 

bij de Hoogere Krijgssohool en bij het korps waartoe hij 
behoort boven de formatie gevoerd. 

. 
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8 Juli 1920. BESLUIL tot wijziging van het 
Reglement voor de Korrinklijke Militaire 
Academic. S. 432. 

WIJ WILHELMINA, E::-.z. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van K olonien van 1 Juni 1920, 
Ilde Afdeeling n°. 149 en van 4 Juni 1920, 
7de Afdeeling n°. 64; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 22sten Juni 1920, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van Oorlog en van Kolonien, van 
1 Juli 1920, Ude Afdeeling n°. 127 en van 
5 Juli 1920, 7de A£deeling n°. 39. 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Artikel Een. H et Reglement voor de 

Korrinklijke Militaire Academie, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 7 Juni 1912 (Staats
blad n°. 186) , laatstelijk gewijzjgd bij K onink
lijk besluit van 12 Maart 1919 (Staatsblad 
n°. 101), wordt nader gewijzjgd als volgt: 

1°. In art. 10 wordt de laatste zinsnede 
onder a gelezen : 

,,Vervolgens wordt hun, in afwachting hunner 
benoeming tot officier, desverlangd verlof 
verleend, of worden zjj bij een der Korpsen 
van het wapen waartoe zij zijn opgeleid, ge
detacheerd. Deze det acheering kan, voor wat 
betreft de voor het wapen der lnfanterie van 
hetNederlandsch-Indische legeropgeleide cadet• 
ten, plaats hebben bij de K oloniale Reserve." 

2°. De laatste zinsnede van Art. 19 wordt 
gelezen: 

,,Het onderwijs in de Maleische taal, de 
land- en volkenkunde van Nederlandsch-lndie 
en de militaire gezondheidsleer is opgedragen 
aan een of meer officieren, burgerleeraren of 
officieren van gezondheid, die voor dat, onder
wijs niet ressorteeren onder de hiervoren ge
noemde hoofden van onderwijs en wier verdere 
werkkring, zoo noodig, door den Minister van 
Oorlog wordt bepaald." 

30_ Punt 2°. van Art. 27 wordt gelezen: 
,,2°. de in acht te nemen regelen bij de vast

stelling van de traktementen en toelagen voor 
de officieren van het Nederlandsch-Indische 
leger, werkzaam bij de Koninklijke Militaire 
Academie"; 

4°. Punt 3°. van Art. 27 wordt gelezen : 
,,3°. het aantal dienstpaarden, hetwelk de 

gouverneur en de officieren, werkzaam bij de 
K oninklijke Militaire Academie, gerechtigd 
zijn te houden." 

5•. In Art. 39 wordt in plaats van ,,soldij;', 
gelezen : ,,bezoldiging" 

6°. In Art . 50 wordt in plaats van ,,Gedu
rende net bij art . 8 bedoelde detacheerings
tijdperk", gelezen : 

,,Gedurende de detacheeringen, bedoeld in 
de artt. 8 en 10". 

7°. In Art. 54 wordt voor ,,22 Juli 1885 
(Staatsblad n°. 138)" , gelezen: ,,9 Juli 1906 
(Staatsblad no. 180)". 

8°. Na punt 2°. in Art. 57 wordt een rrieuw 
punt ingelascht, luidende: 

,,2a. de dagen van Zaterclag v66r Pinksteren 
tot en met den dag na Pinksteren." 

9°. Art. 59 vervalt. 
Artikel Twee. De Tabel, behoorencle bij 

het Reglement in Artikel Een bedoeld, wordt 
nader gewijzigd als volgt: 

1°. H et opschrift wordt vervangen door: 
,,TABEL, 

aanduidende de samenstelling van h et aan 
de Koninklijke Militaire Academie t e ver• 
binden personeel, zoomede de regelen 
voor de vaststelling der traktementen, 
toelagen en andere vergoedingen voor dat 
personeel, voor zooveel het behoort tot 

het Nederlanclsch-Indische leger." 
2°. Onder ,,C. Onderwijzend personeel" in 

de eerste kolom der Tabel, moet voor ,,Luite
nants der infanterie, cavalerie, artillerie en 
genie ( 1) (2) of burgerleeraren" en ,,29", onder
scheidenlijk in de tweede en derde kolom, 
gelezen worden : 

,,Luitenants der infanterie , cavalerie, a rtil
lerie en genie (1) (2), burger-leeraren en offi
cieren van gezondheid" en ,,31". 

3°. Onder ,,D. • Vast r>iili tair personeel be
neden den officier1,rang" in de eerste kolom der 
Tabel , moet voor ,,H oefsmid" en ,,Timmer
man", en het daarachter in de tweede kolom 
der Tabel gestelde onderscheidenlijk, gelezen 
worden: 

,,Hoefsmid . . } Meester-werkman, werkman 
Timmerman . lste of 2de klasse". 
4°. De aanteekening a in de kolom ,,Bij 

zondere bepalingen", wordt gelezen : 
,,a. De traktementen en toelagen van de 

officieren van het Nederlandsch-I ndische leger, 
werkzaam bij de Koninklijke Militaire Acade
mie, worden bij Koninklijk besluit geregeld". 

5°. De aanteekening b in de kolom ,,Bijzon
dere bepalingen" vervalt, in verband waar
mede de aanteekeningen aangeduid door c, d, 
e, f en (Jin dezelfde kolom nader worden aan
geduid onclerscheidenlijk door : ,,b, c, d, e 
en /" . ' 

6°. In de nienwe aanteekening d, wordt 
de alleen staande letter c, vervangen door ,,b"· 
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7°. In de nieuwe aanteekening e in de ,,1°. de samenstelling van het aan den 
kolom ,,Bijzondere bepalingen", wordt tus- Hoofdcursus verbonden onderwijzend en antler 
schen ,,gepensionneerde officieren" en ,,of" personeel; 
ingelascht: ,,aan officieren van gezondheid". 20. de in acht te nemen regelen bij de vast -

Artikel Drie. De aanvulling bedoeld in stelling van de traktementen en toelagen voor 
Artike,l Een onder S0. wordt geacht reeds in de officieren van het Nederlandsch-Indische 
werking te zijn getreden op 22 Mei 1920. leger, werkzaam bij den Hoofdcursus ;" 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 40_ Punt 4°. van a.rt . 15 wordt gelezen : 
:zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast ,,4P. de samenstelling van het bij den 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het Hoofdcursus in te deelen vast militair per
Staatsbl,ad zal worden geplaatst en waarvan soneel beneden den rang van officier ;" 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 50, In Art, 36 wordt de a.anhef van punt 
-van State. a gelezen : 

's-Gra.venhage, den 8sten Juli 1920. ,,a. a.an de leerlingen en, voor zooveel de 
WILHELMINA. belangen van den dienst het toelaten, aan den 

directeur, de burger-leeraren, de officieren, 
De Minister van Oorlog, W. F. PoP. d bbl h · h t t l be en i iot ecans en e vas e personee -

De Minister van Kolonien, DE GRAA_FF. , neden den rang van officier :" 
( Uitgeg. 27 Juli 1920.) 60. In Art. 36 wordt na punt a 2°. een nieuw 

8 Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor den Hoofdcursus. S. 433, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onze Ministers ,van 
Oorlog en van Kolonien van 1 Juni 1920, IIde 
Afd., n°. 149 en van 4 Juni 1920, 7de Afdeeling, 
n°. 64; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
22sten Juni 1920, n°. 36) ; 

Gezien het na.der rapport van· voornoemde 
Ministers van Oorlog en van Kolonien van 
1 Juli 1920, Ilde Afd., n°. 127 en van 5 Juli 
1920, 7de Afdeeling , n°. 39 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

· Artikel Een. 
Het Reglement voor den Hoofdcursus, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 7 Februari 
1910 (Staatsbl,ad n°. 45), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 6 Juni 1919 (Staats
bl,ad n°. 279), wordt nader gewijzigd als volgt : 

1°. De laatste zinsnede van Art. 6 wordt 
gelezen: 

,,Aan hen, die bij dat onderzoek voor den 
militarien dienst ongeschikt worden bevonden, 
kan niettemin door den voorzitter der com
missie voor het eindexa.men worden vergund 
dit =examen af te leggen, zoo zij het verlangen 
da.artoe schriftelijk a.an den directeur t e ken
nen geven." 

20. In de tweede zinsnede van Art. S wordt 
voor ,,Hoofdintendant" gelezen : ,,Inspecteur 
der Militaire Administratie" . 

30, Het ge~telde in 1°. en 2°. van Art. 15 
wordt gelezen : 

punt ingelascht, luidende : 
,,20. a. de dagen van Zaterdag v66r Pink

steren tot en met den dag na Pinksteren ;" 
70, In Art. 36 wordt v66r punt f een nieuw 

punt ingelascht, luidende : 
,,el. aan den bibliothecaris: jaarlijks ·ge

durende een maand, hetzij in eens, hetzij in 
twee tennijnen". • 

so. In Art. 36 ver valt de op twee na la.atste 
zinsnede. 

90, Het gestelde bij a va.n Art. 40 wordt 
gelezen: 

,.a. Een door den Minister van Oorlog te 
bepalen aantal subalterne officieren, en ( of) 
burger-leeraren, niet verbonden aan den 
Hoofdcursus ;" 

100. In de voorlaatste zinsnede van Art . 55 
wordt ,,Hoofdintendant", vervangen door 
,,Inspecteur der Militaire Administratie." 

11°. In Art. 60 wordt aan het gestelde 
onder A, B, C en D onderscheidenlijk na den 
inhoud der punten t, q, s en q een nieuw punt 
toegevoegd, luidende : 

,. u, r, t en r", gevolgd door : ,, M ilitaire Ge
zondheidsleer." 

10. Eerste hulp bij ongelukken (waaronder 
verbandleer). 

20. Hygiene van den militairen dienst 
(marcheeren, enz.). 

30, Hygiene van de legering in het garni
zoen en te velde. 

40, Drinkwa.ter-voorziening, vuil-afvoer. 
50, Hygiene van de warmte-regeling (kli-

maat, kleeding, voeding). 
60. Infectie-ziekten. 
70, Sexueele hygiene. 
so. Anatomie-physiologie van den mensch 
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voor zoover noodig bij de bespreking van 
bovenbedoelde onderwerpen." 

120. · Aan bet slot van Art. 68 wordt toege
voegd: 

,,Militaire gezondheidsleer I ½ I ½ I ½ I Y2I" 
Artikel Twee. 

9°. De nieuwe aa.nteekening c in de kolom 
,,Bijzondere bepalingen" wordt gelezen : 

,,c. Naar gelang van de behoefte kunnen 
worden vermeerderd of verminderd : 

bij Koninklijk Besluit de aantallen officieren 
en burgerleeraren ; 

De Tabel, behoorende bij het Reglement 
in Artikel Een bedoeld, wordt nader gemjzigd 
als volgt: I 

bij ministerieele beschikking de a.antallen 
onderofficieren, burgerbeambten en man
scha.ppen." 

10. Het opschrift wordt vervangen door: 
,,TABEL, I 

10°. In de kolom ,,Bijzondere bepalingen 
wordt noot (3) gelezen: 

aanduidende de samenstelling van het aan 
den Hoofdcursu s te verbinden personeel, 
zoomede de regelen voor de vaststclling 
der traktementen, toelagen en andere ver
goedingen voor dat personeel , voor zooveel 
het behoort tot het Nederlandsch-Indische 
leger." 

I ,,(3). Aan de burgerleera1-en kan ook het 
onderwijs in andere niet-militaire vakken dan 
de hicrbedoelde, worden opgedragen; die 
leeraren kunnen ook tijdelijk of op contract 
,vorden aangenomen." 

2°. In de eerste kolom na ,,Directeur" en 
het daarachter in de twecde en derde kolom 
der Tabel gestelde wordt ingelascht : 

,,Bibliothecaris / Burger beambte / l". 
3°. In de tweede kolom der Ta.bel wordt 

voor ,,Luitenants (1) (2)" achter ,,Lee:raren 
in militaire en in niet-militaire vakken" ge
lezen: ,,Luitenants (1) (2) of burgerleeraren". 

4°. In de tweede kolom der Tabel wordt 
voor ,,Vaste burgerleeraren (3)" en voor 
,,Burgerleeraren, niet behoorende tot het 
vaste personeel (3)" gelezen : 

,,Burgerleeraren ( 3)". 
5°. In de eerste kolom na ,,Leeraar in het 

paa.rdrijden" en het daara.chter in de tweede 
en derde kolom der Tabel gestelde wordt in
gelascht : 

Offieier of oud-offieier I 
van gezondheid van het 
leger bier te lande 1 

,,Leeraar in 
militaire gezond
heidsleer. . . . Idem van het Neder

landsch-Indische leger l " 
In de derde kolom der Ta.be! wordt 

het getal ,,7" voorkomcnde achter het in de 
tweede kolom gestelde ,,sergeanten" vervan
gen door ,,6". 

70_ De aanteekening a in de kolom ,,Bij
zondere bepalingen" wordt gelezen: 

,,a. De traktementen en toela.gen van de 
officieren van het Nederlandsch-Indische leger, 
werkzaam bij den Hoofdcursus worden bij 
Koninklijk Besluit geregeld." 

so. De aanteekening bin de kolom ,,Bijzon
dere bepalingen" vervalt, in verband waar
mede de aanteekeningen aangeduid door c, 
d en d1, in die zelfde kolom. na.der wor
den aangeduid, onderscheidenlijk door ,,b, c 
en cl." 

Artikel Drie. 
, De aan vulling bedoeld in Artikel Een onder 
6°. wordt geacht reeds in werking te zijn ge
tredcn op 22 Mei 1920. 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloni en 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsb/,ad zal wordcn geplaatst en waar van 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den Ssten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Ministe:r van Oorlog, W. F. PoP. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAF~. 

( Uitgeg. 27 Juli 1920.) 

8 Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor de Cadettenschool. S. 434. 

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

Oorlog en van Kolonien van 1 Juli 1920, 
Ude Afd., n°. 149, en van 4 Juni 1920, 7de 
Afdecling, n°. 64; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
22sten Juni 1920, n°. 36) ; 

Gezien hct nader rapport van voornoemde 
Ministers van Oorlog en van Kolonien van 
1 Juli 1920, Ude Afd., n°. 127 en van 5 Juli 
1920, 7de Afdeeling, n°. 39; 

Hebben goedgevonden en verstaan to 
bepalen: 

Artikel Een. 
Het Reglement voor de Cadettenschool, 

vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 5 April 
1893 (Staatsb/,ad n°. 58), laa.tstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit van 12 i\Iaart 1919 
"(Staatsblad n°. 103), wordt nader gemjzigd 
a.ls volgt: • 

10. Punt 20. van Art. 14 vervalt, in ver-
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band waarmede punt 3°. genummerd wordt 
,,20". 

2°. In .Art. 27 wordt in plaats van ,,soldij" 
gelezen : .,bewldiging". 

3°. Art. 63 vervalt. 
Artikel Twee. 

De Tabel, behoorende bij bet Reglement in 
Artikel Een bedoeld, wordt nader gewijzigd 
als vol~t: 

1°. Het opschrift wordt vervangen door: 
.,TABEL, aanduidende de samenstelling 

van het aan de Cadettenschool 
te verbinden personeel." 

2°. De aanteekeningen a en b in de kolom 
.,Bijwndere bepal ingen" vervallen, in verband 
waarmede de aanteekeningen aangeduid door 
c, d, e en / in diezelfde kolom nader worden 
aangeduid onderscheidenlijk door: ,,a, b, ·c 
end". 

3°. Noot (7) in de kolom ,,Bijzondere be
palingen" wordt aangevuld met, .,Van deze 
twee onderwijzers kan er een sergeant-majoor 
zijn.'' 

Onze Ministers van Oorlog en van Kolonien 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1920. 
WILHELMI A. 

De Minister van Oorwg, W. F. POP. 
De Minister van Kol,onii!n, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 27 J1ili 1920.) 

8 Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 20sten Decem
ber 1919 (Staatsblad n°. 819) houdende 
voorloopige voorzieningen omtrent het 
georganiseerd overleg voor Personeel in 
's Rijks dienst. S. 435. 

WJJ WILHELMINA, ENZ, 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Buitenland
sohe Zaken, van Binnenlandsohe Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensohappen, van 
Marine, van Finanoien, van Oorlog, van Water
staat, van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
van Arbeid en van Kolonien, van den 2den 
Juni 1920, 2de Afdeeling A, n°. 899; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1920, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, van den 6den Juli 1920, 
2de Afdeeling, A, n°. 814; 

Hebben goedgevonden en verstaan te I 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Hot eerste lid van artikel 12 van Ons beslui 

van 20 December 1919 (Staatsblad no. 819) 
wordt, gerekend van 25 Februari 1920, gelezen 
als volgt: 

,,1. Aan den voorzitter, de leden, hunne 
pla.atsvervangers, den seoretaris en de adjunct
seoretarissen kan door Ons eene toelago of een 
vacatiegeld word on toegekend". 

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

's-Gravenhage, den 8sten Juli 1920 . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
HEEMSKERK. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 

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

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Marine a.-i_, 

W. F. POP. 
De Minister van Financiiin, 

DE VRIES. 
De Minister van Oorwg, 

w. F. POP. 
De Minister van Waterstaat, 

A. A. H. W. Komo. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
D~ ,Minister van Arbeid, 

AALBERSE. 
De Minister van Kol,onien, 

DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 14 Juli 1920.) 

8 J uli 1920. WET~E'i, houdende naturalisatie 
van: 

Petrus Willebrordus De Graaf, goboren te 
Berchem (Belgie) don 21 October 1873, 
sohrijnwerker, laatstelijk vertoevende te 
Amsterdam, provinoie Noordholland. S. 436. 

Clemens August Schrader, go boren te N euen
haus (Pruisen) den 3 Juni 1869, zonder 
beroep, wonende te Voorburg, provincie 
Zuidholland. S. 437. 

Adolf Weijers, geboren te Suchteln (Pruisen) 
den 7 Januari 1857, schoenmakor, wonende 
te Grefeld (Pruisen). S. 438. 

Frederick George Unico Willem Bontinok, 
geboren te Dieren, gemeento Rheden 
(Gelderland) den 21 Juni 1888, zonder 

I 
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boroep, wouende to j],[arlee/.o, provincie 
Overijssel. S. 439. 

Johannes Antonie van Herwerdeu, geboreu 
to 's-Gravenrrwer (Noordbrabant) den 6 
Januari 1870, kantoorbediende, wonende 
te Rotterdam, provincie Zui,d,holland. S. 440. 

J ohannes Alexander Stelling, geboren t e 
Hamburg (Duitschland) den 31 Ma.art 1877, 
agent van buitenlandsche huizen, wonende 
te 's-Graven~e, provincie Zuidholland. 
s. 441. 

Werner J ohann Hassert, geboren te Scher
berg, gemeente Wurselen (Pruisen) den 
14 April 1894, tijdelijk agent van politie, 
wonende te Maastricht, provincieLimburg. 
s. 442. 

Peter Joseph Hendriks, geboren te Laurens
berg (Pruisen) den 12 lei 1883, smid, 
wonende tc Laurensbe,·g-Aleen, Pruisen. 
s. 443. 

Wilhelm Heinrich Miinch, wonende te 
Groningen, (provincie Groningen) dtin 12 
Juli 1895, winkelbediende, wonende te 
Nijmegen, provincie Gelderland. S. 444. 

Oscar Thijen, geboren te Oberneuland (Bremen) 
dc-n 7 Augustus 1866, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincic Zuidholland. S. 445. 

Joseph Hubert Theodor Johann Pering, 
geboren tc Keulen (Pruisen) den 18 Januari 
1867, handolscorrespondent, wonende te 
's-Gravenhage, provincieZuidho!land.S. 446. 

Julius Everard Caspar Denis, gcboron te 
Nieuwer-Amstel (:Voordholland) den 25 
November 1895, kantoorbedicnde, wonende 
te Am.sterdam, prov. Noordholland. S. 447. 

Joseph Heinrich Gustav Herdieckerhoff, 
geboren te Recleiinghausen (Pruisen) den 
27 April 1884, barhouder,. wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zui,d,holland. S. 448. 

Carl Paul Jacob Alfred Honigmann, geboron 
te Aleen (Pruisen) den 2 Januari 1880, 
kolenhandelaar, wonende to Heerlen, pro
vincie Limburg. S. 449. 

Hendrikus Johannes Heijmann, geboren 
te Rbtterdam (Zuidholland) den 17 Novem
ber 1897, hofmeestersbedicnde, wonende 
te Rotterdam, provincic Zui,d,holland. S. 450. 

Johann Christian van de Sanden, geboren 
te Bongart (Pruisen) den 30 Januari 1884, 
workman, wonende te Aleen, Rothe Erde, 
Pruisen. S. 451. 

Dr. Bernhard Loebel Ritter, geborcn te 1 

Reinersdorf (Pruisen) den 5 Ma.art 1855, 
opperrabijn , wonende te Rotterdam, pro
vincie Z uidholland. S. 452. 

Anna Gertrud Auguste Aloijsie Helene 

Josephine l\Iiillenmeister, geboren te Aleen 
(Pruisen) den 28 December 1884, hoofd 
eener bijzondere lagere school , wonende 
te Posterholt, provincie Limburg. S. 453. 

Bertha Elias, geboren te Hamburg (D1iitsch
land) den 29 Juli 1883, kantoorbediende, 
wonende te Hamburg (Duitschland). S. 454. 

J akob Rupert Wilhelm Giirres, geboren te 
Mannheim (Baden) den 17 April 1864, 
Rijnschipper, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 455. 

J osephus Rammeloo, geboren te Bouchante 
(Belgie) den 17 September 1868, mossel
visscher, wonende te Philippine, provincie 
Zeeland en Johannes Rammeloo, geboren 
te Philippine (Zeeland) den 19 J uli 1897, 
mossel visscher, wonende te Philippine, 
provincie Zeeland. S. 456. 

William Frederick Charles Henry Aldenburg 
Bentinck, geboren te Landen (Groot 
Brittanie) den 22 Juni 1880, zonder beroep, 
wonende te Middachten, gemeente Rheden, 
provincie Gelderland. S. 457. 

Emma Loopoldine Rosalie Peterson, geboren 
te Luile (Belgie), den 23 Juni 1860, zonder 
beroep, tijdelijk verblijvende te Brussel, 
Belgie. S. 458. 

Nicolas Joseph Heinen, geboren te Hofstaat 
(Pruisen) den 29 Ma.art 1863, werkzaam 
in het levensmiddelenbedrijf, wonende te 
Ubach over Worms, provjncie Limburg. 
s. 459. 

Hermann Franz Grove, geboren te Lengerich 
(Pruisen) den 14 December 1872, koop
man, wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 460. 

Hubert Leonhard Magermans, geboren te 
Aleen (Pruisen) den 12 Juni 1885, handels
reiziger, wonende te Neurenberg, B eieren. 
s. 461. 

Hans Ludvjg Heine, geboren te Slcaarup 
(Denemarken) den 26 September 1860, 
matroos, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 462. 

Reinhard Heinrich Heinen, geboren te 
Dangasterrrwor ( Oldenbu,·g) den 8 Decem
ber 1869, koopman, wonende te Groningen, 
provincie Groningen en Reinhard Heinrich 
Heinen, geboren te Groningen (Groningen) 
den 19 Juli 1898, handelsbediende, wonen
de te Groningen, provincie Groningen. 
s. 463. 

Franz Hugo Kurt Seyfried, geboren te 
Berlijn (Pruisen) den 31 Augustus 1874, 
koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 464. 
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Floront Prudent de :IIeurichy, gcboren te 
Hal (Be/gill) den 27 Augustus 1886, han
delaar in manufacturen, ~onende te Hulst, 
provincie Zee/,and. S. 465. 

Erdmann August Friedrich Schinckel, ge
boren te Gross-Bunzow (Pruisen) den I 
24 :lfaart 1867, instrumentmaker, wonendo 
te Utrecht, provincie Utrecht . en Gertrud 

1 
Henriette Wilhelmine Schinckel, gcborcn I 
te Greifswald (Pruisen) den 27 eptember 
l 95, telefoniste, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht. S. 466. 

Heinrich August Borgelt, geboren te Ra.gen 
(Pruisen) den 3 Juli 1857, winkelier, 
wonende te Amhem, provincie Gelder/,and. 
s. 467. 

August Hermann Flacke, geboren te R ecke 
(Pruisen) den 26 September 1874, koop
man, wonende te Ooevorden, provincie 
Drenthe. S. 468. 

Jacqueline Christine Anne Adelaide Gravin 
Bentinck, weduwe van Friedrich Magnus 
Graf zu Solms Wildenfels, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidholland) den 4 Januari 
1855, zonder beroep, wonede te Rozendaal, 
provinci Gelder/,and,. S. 469. 

Johannes Comelis Tenbergen, geboren te 
Enschede ( Overijssel), den 20 Augustus 
1897, hulpbesteller, wonende te Enschede, 
provincie Overijssel. S. 470. 

Carl Johann Kleuver, geboren te Niederpleis 
(Pruisen) den 15 November 1852, toon
kunstcnaar, wonende te Middelburg, pro-
vincie Zee/,and. S. 471. · 

Joanne Leonardus Boutsen, geboren te 
Di/,aen (Belgie) den 10 Ma.art 1890, onder
wijzer, wonende te J';[aastricht, pro,incie 
Limburg. S. 472. 

Jean Hubert Henri Janssen, geboren to 
Brussel (Belgiii) den 22 Februari 1876, 
magazijnbediende, wonende te Brussel 
(Belgie). S. 473. 

Emmanuel Albert Balthazar Joseph Egide I 
Borghau , geboren te Schaerbeek (Be/gill) 

den 25 Februari 1884, meubelfabrikant, I 
wonende te Brussel (Be/gill). S. 474. 

Karl Robert Schnorr, geboren te Kar/,aruhe 
(Baden) den 19 April 1872, adjudant- , 
onderofficier, wonende te Meester-Oornelis, 
Neder/,andsch-lndie. S. 475. 

Jonkheer llfaximilianus Joanne Baptista j 
Gerardus Maria Josephus Le Grelle, ge
boren te Antwerpen (Belgiii) den 3 Decem
ber 1881, bankier, wonende te· Del~, 
provincie Zuidhol/,and. S. 476. 

Wilhelm Heimich Beckmann, geboren te 
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Vijne,i (Pruiseti) den 21 Januari 1871, 
schipper, wonende te Millingen, provincie 
Gelder/,and,. S. 477. 

Oskar Hermann Bauer, geboren te Orefeld 
(Pruisen) den 9 Januari 1895, zonder be
roep, wonende te Amersfoort, pro vincie 
Utrecht. S. 478. 

Maria Clara Flacke, geboren te Sunderbauer, 
gemeente Recke (Pruisen) den 4 faart 
1882, modiste, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland. S. 479. 

Wilhelm Heinrich Franz Engelen, geboren 
te Geldern (Prui",,en) den 4 September 1867, 
handelsreiziger, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. . 480. 

Albert Charles Jean Van de Laarschot, ge
boren te Waremme (Be/gill) den 13 Juli 
1881, onderwijzer, wonende te Bergen op 
Zoom, provincie Noordbrabant. S. 481. 

Siegmund Hompes , geboren to Uelsen 
(Pruisen) den 13 Februari 1871, handels
reiziger, wonende te 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/,and, . S. 482. 

Franz Andreas Immekoppel, geboren te 
Deutz (Pruisen) den 27 Juni 1863, koop
man, wonende te St. Pieter, gemeente _ 
Maastricht , provincie Li1nburg. S. 483. 

Anton Wilhelm Arnold Rudolf Wiirdemann, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
7 Juni 1895, koopman, wonende te Am
sterdam, provincie Noordhol/,and. S. 484. 

Siegfried Rosenberg, geboren te Hannover 
(Pruisen) den 22 Augustus 1890, bank
beambte, wonende te AnMterdam, pro
vincie Noordhol/,and. S. 485. 

Selma Neumann, weduwe van Jakob Laufer, 
geboren te Marktbreit (Beieren) den 12 
April 1878, zonder beroep, wonende te 
Enschede, provincio Overijssel. S. 486. 

Peter J ohann Frenken, geboren te Neu
haaren (Pruisen) den 4 Mei 1863, land
bouwer, wonende te Helmond, gemeente 
Beek, provincie Limburg. S. 487. 

Gerhard van Reemen, geboren te Cleve 
(Pruisen) den 19 December 1853, expedi
teur, wonende te Tolkamer, gemeente 
Herwen en Aerdt, provincie Gelde:rland. 
s. 488. 

Anton J acob Wilhelm Knappstein, geboren 
te Barmen (Pruisen) den 18 Augustus 1867, 
kellner, wonenae te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. S. 489. 

Wilhelm Lindemann, geboren te Sterkrade 
(Pruisen) den 15 April 1875, kleermaker, 
wonende te Groningen, provincie Groningen. 
S. 490. 

39 
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Hendrik Gerard Damianus Spaas, geboren 
te Hamont (Bel,gie) den 15 Februari 1897, 
koopman, wonende te Gouda, provincie 
Z uidholland. S. 491. 

Hendrik J osephus Spaas, geboren te Harnont 
(Bel,gie) den 31 Augustus 1856, koopman, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland. 
s. 492. 

Adrianus J acobus Spaas, geboren te Hamont 
(Bel,gie ) den 16 Augustus 1893, koopman, 
wonende te Gouda, provincie Zuidholland. 
s. 493. 

J acques Pierre Vanoverbeke, geboren te 
Roubaix (Frankrijk) den 2 Februari 1872, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland. S. 494. 

Friedrich Nikolaus Horn, geboren te Wehl
heiden (Pruisen) den 5 Juli 1891, procu
ratiehouder, wonende te Am.;terdam, pro
vincie Noordholland. S. 495. 

Johann Peter Hubert de Hes elle, geboren 
te Dusseldorf (Pruisen) den 3 Mei 1870, 
handelaar in leder, wonende te Utrecht, 
provincie Utrecht . S. 496. 

Wilhelmina Maria Jacobs, gebore_n te Ant
werpen (Bel,gie) den 20 Februari 1874, 
kleermaakster, wonende te Antwerpen, 
Bel,gie. S. 497. 

J an Hendrik Carl Hoos, geboren te Duisburg
Ruhrori (PruiBen) den 2 Augustus 1883, 
koopman, wonende te Rotterdam, pro
v incie Zuidholland. S. 498. 

J ohann Conrad Arthur Hoffmann, geboren 
te Berlijn (Pruisen) den 17 October 1891, 
kloosterling, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg. S. 499. 

Anna Paula Neina van der Sandt, geboren 
te .M. eran ( Tirol) den 10 Maart 1878, 
zonder beroep, wonende te Wiesbaden . 
(Pruisen). S. 500. 

Friedrich Specht, geboren te Bremen (Duitsch
land) den 14 Augustus 1860, koopman, 
wonende te ' s-Gravenhage, provincie Zuid
holland. S. 501. 

Mathias Heinrich Schulz, geboren te Broich 
(Pruisen) den 28 Juni 1890, koffiehuisbe
diende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 502. 

Maria Eugen Rogma.ns, geboren te Kleef 
(Pruisen) den 17 October 1868, koopma.n, 
wonende te BussU1n, provincie Noord
holland; Eugen Maria Antonius Rog. 
roans, geboren te Bi!llsum (Noordholland) 
den 5 Mei 1896, koopma.n, wonende te 
BussU1n, provincie Noordholland en 
Maria Victoria J ohanna Rogmans, ge-

boren te Bussum (Noordholland) den 25 
April 1897, zonder beroep, wonende te 
Bussum, provincie Noordholland. S. 503. 

Theodor Hermann Pitz, geboren te Ward
hausen (Pruisen) den 29 ovember 1867, 
koopman, wonende te Dordrecht, provincie 
Zuidholland en Wilhelmina Louise Maria 
P itz, geboren te Dordrecht (Zuidholland) 
den 18 Juli 1896, zonder beroep, wonende 
te Dordrecht, provincie Zuidholland. S. 504. 

Carl Friedrich Goosma.nn, geboren te Fiirste
nau (Pruisen) den 2 Juni 1856, a.gent in 
manufacturen, wonencle te Amsterdam, 
provincie Noordholland; Maria Catharina 
Goosma.nn, geboren te Amsterdam 18 
November 1893, gouvernante, wonencle t e 
Wassenaar, provincie Zuidholland en 
Arthur Blanche Goosmann, geboren te 
Amsterdam 17 Maart 1896, ·wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland. S. 505. 

Maria J oscpha Rosa Kahl , geboren te Aken 
(Pruisen) den 22 J anuari 1874, naaister, 
wonende te Aken, Pruisen. S. 506. 

Carl · wilholm van Kriigten, geb9ren te 
0ranenburg (Pruisen) den 17 Augustus 
1862, landbouwor, wonende te Groesbeek, 
provincie Gelder/and. S. 507. 

August Rudolph .Flacke, geboren te Recl:e 
(Pruisen) den 13 April 1872, kleermaker, 
wonende te Leeuwarden, pro,·inoie Fries
land. s. 508. 

Reinhard Willem Georg Bruno Richa1·d 
Wagner, geboren te Arnhem, den 9 Fe
br11ari 1897, kantoorbediende, wonendo 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 
S. 509. 

Ludwig Julius Fried1ich Forst, geboren te 
Lengerich (Pruisen) den 21 Augustus 1870, 
koopma.n, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland. S. 510. 

Jan Hemelik, geboren te Kloster (Bohemen) 
den 12 Ma.art 1863, kleermaker, wonende 
te Amsterdam, pro,incie Noordhollan,J. 
s. 511. 

Karl Heimann, geboren te Horde (Pruisen) 
den 1 Februari 1877, horlogemaker, wonen
de te EMchede, provincie Overijssel. S. 512. 

Hortense Leonore Kann, weduwe van Karl 
Daniel Biilbring, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuidholland) den 1 Mei 1868, zonder be
roep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. 513. 

Peter Johann Gartz, ge boren te Hau ( Pruisen) 
den 15 April 1893, hoer, wonende te Baarlo, 
gemeente Maasbree, provincie Liniburg. 
s. 514. 
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Heinrich Curt Wiemeijer, gcboren te Amster- , 
dam (Noordhollana) den 10 Juli 1896, 
koopman, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland. S. 515. 

Wilhelm Scheuvens,geboren te Aken(Pruisen) 
den 6 April 1881, schilder en koorzanger , 
wonendo te Chemnitz, Salcsen. S. 516. 

Erasmus Augustinus Kaijadoc, geboren te 
Siri-Sori-Serani (Nederlanasch-Indie) den 
5 Augustus 1886, student aan de Land 
bouwhoogeschool, wonende te Wageningen, 
provincie Ge/,d,erland. S. 517. 

Peter Wilhelm K.leipas , geboren te Wissel
ward (Pruisen) den 10 Januari 1869, sleep
bootkapitein, wonende te Dordrecht, pro
vincie Zuidholland. S. 518. 

J acob Vleugels, geboren te Sors, gemeente 
Laurensberg (Pruisen) den 18 Juni 1875, 
kapper, wonende te Dusse/,d,or/, Pruisen. 
s. 519. 

Hubertus Borghans, geboren te Sinte Catha
rina Waver (Belgie) den 31 December 1885, 
industrieel, wonende te Brnssel, B elgie. 
s. 520. 

Carl Bock, geboren te Pilsoc (Pruisen) den 
23 Augustus 1853, koetsier, wonende te 
Amerongen, provincie Utrecht. S. 521. 

I sidore Gelder, geboren te Rotterdam (Zuid
holl.and) den 23 Juli 1859, kantoorbe
diende, wonende te Nijmegen, provincie 
Ge/,d,erland. S. 522. 

J ohann Georg Groninger, geboren te Augs
burg (Beieren), den 4 Febrnari 1881, koop
man, wonende te Hillegersberg, provincie 
Zuidholland. S. 523. 

Philemon Constant Pladet, geboren te Watel'
vliet (Belgie) den 6 Augustus 1862, reiziger 
en winkelier, wonende te B ergen op Zoom, 
provincie Noordbrabant en Carolus Johan
nes Valentinus Pladet, geboren te Bergen 
op Zoom (Noordbrabant) den 27 Januari 
1898, sergeant bij het Nederlandsch-
1 ndische legcr, wonende te W eltevreden 
(Nederlandsch-lndie). S. 524. 

Einar Oscar Nielsen, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 28 Mei 1896, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. S. 525. 

Wilhelm August Nusser, geboren te Engel,
bleck, gemeente Neuwerk (Pruisen) den 
23 Juli 1885, schrijnwerker, wonende te 
Sittard, provincie Limburg. S. 526. 

Marie Beatrice Schwarz, geboren te Batavia 
(Nederlandsch-lndie) den 12 Juli 1898, 
leerares, wonende te Utrecht, pro vincie 
Utrecht . S. 527. 

J oseph J ansen, geboren te Beeck (Pruisen) 
den 9 Augustus 1864, kleermaker en 
koffiehuishouder, wonende te Venlo, pro
vincie Limburg. S. 528. 

Sigmund Devries, geboren to Goch (Pruisen), 
den 16 Februari 1878, koopman, wonende 
te Oud- Vroenhoven, prov . Limburg. S. 529 

Amos Johannes Jutting, geboren te Amdorf 
(Pruisen) den 26 J anuari 1861, paarden
handelaar, wonende te Gronin{Jen, pro
vincie Groningen en Wilhelm Jutting, 
geboren te Groningen (Groningen) den 3 
Augustus 1896, paardenhandelaar, wonen
de te Groningen, pro vincie Groningen. S. 530. 

J acob Rittershaus, geboren te Elberfeld · 
(Pruisen), den 25 September 1876, procu
ratiehouder, wonende .te Amsterdam, pro
vincie NoordhoUand. S. 531. 

Johannes Kaspar Stophanus Locher, ge
boren te U itikon a/ Albis ( Zwitseer/,and ) 
den 6 November 1867, predikant, wonende 
te Leiden, provincie Zuidhol/,and. S. 532. 

Julius Wilhelm Schmidt, geboren te Bremen 
(Duitschland) den 21 J uli 1866, admini
strateur, woncnde op de onderneming 
Soekaranda in Del'i (Nederlandsch-lndie) . 
s. 533. 

Pierre Jean Maiie Victor Hens, geboren te 
M echel,en (Belgii!) den 3 April 1875, tijde 
lijk klerk, wonende te Batavia, Neder, 
landsch-lndie. S. 534. 

Petrus Hubertus Caberg, geboren te Oud
Vroenhoven (Limburg) den 6 Juni 1894, 

slager, wonende t e Oud-Vroenhoven, pro
vincie Limburg. S. 535. 

Christina Friedeiika Elisabeth van Riesen, 
geboren te Hamburg (Duitschland) den 
15 October 1887; kantoorbediende, wonen
de te Hamburg (Duitschland). S. 536. 

J ean Martin Joseph Bonten, geboren te 
Namen (Belgie) den 5 J anuari 1883, sleep
bootkapitein, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 537. 

Georg Alfred Wurth, geboren to Dresden 
(Salcsen) den 9 September 1881, kok, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 538. 

Franz Dohle, geboren te Silbach (Pruisen) 
den 22 September 1864, koopman, wonende 
te Stadskanaal, gemeentc Onstwedde, pro
vincie Groningen. S. 539. 

Herman Govaert, geboren te Putten (Ge/,d,er
land) den 12 December 1897, hulpremmer 
bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, wonende te Heerlen, 
provincie Limburg. S. 540. 

38* 
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August Behrens, geboren te lVormsdor/ I 
(Pruisen) den 8 December 1868, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-
holland. S. 541. . 

Paula Wenzel, weduwe van Peter Michael 1 

Ferdinand Schwarzer, geboren te Keulen 
(Pruisen) den 11 Juli 1853, zondcr beroep, 
wonende te Bonn (Pruisen). S. 542. 

Jacobus Joannes van der Stee, geboren te 
Beierendrecht (Belgie) den 16 Januari 1894, 
landbouwer, wonende te Langeweg, ge
meente T erheyden, provincie Noordbrabant . 
s. 543. 

Aloysius Heinrich Herber, geboren te Langen
schwalbach (Pruisen) den 23 J artuari 1872, 
hotelhouder, wonende te A11!8terdam, pro
vincie Noordholland. S. 544. 

Arie Schippers, geboren te Vlaardingen 
(Zuidholland) deri 10 April 1873, makelaar 
in schepen, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland. S. 545. 

Leonard Fran9ois Driessen, geboren te Eel,en 
(Belgie) den 22 Juli 1875, spekslager, 
wonende te l.iuile (Be/gift). S. 546. 

Johann Joseph Frissen, geboren te Aleen 
(Pruisen) den 28 December 1872, ma
chinewerker, wonende te A11!8terdam, 
provincie Noordholland. S. 547. 

Johann Jacob Theuer, geboren tc Burtscheid 
(Pruisen) den 2 Mei 1881, bakker, wonende 
te Kerlcrade, provincie Lirnburg. S. 548. 

Johann Anton ~fenniken, geboren te Esch
weiler (Pruisen) den 29 Juli 1857, koop
man, wonende te Vaals, provincie Lim
burg. S. 549. 

Otto Heinrich Wilhelm, geboren te Borneclee 
(Pruisen) den 30 September 1892, labora
toriumbediende, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidlwlland. S. 550. 

Bernhard Rudolf Pieper, geboren te Lin.gen 
(Pruisen) den 13 Augustus 1870, koopman, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 
s. 551. 

Gerhard Georg Hilckmann, geboren te 
Loningen (Oldenburg) den 23 Mei 1859, 
koopman, wonende te Nijmegen, prov,ncie 
Gelderland. S. 552. 

Johann Gerhard Gruyters, geboren te 
Grefrath (Pruisen) den 1 Maart 1879, 
boerenknecht, wonende te Schiefbahn 
Niederheide (Pruisen). S. 553. 

Mathias Joseph Smeets, geboren te Aken
Rothe Erde (Pruisen) den 19 Februari 
1876, schoenmaker, wonende te Aken 
(Pruisen) . S. 554. 

Emst Gustav Franz Eckhardt, geboren te 

Halle aan de Sc,al,e (Pruisen) den 16 Sep
tember 1857, kantoorbediende, wonende 
te Apeldoorn, provincie Gelderland. S.555. 

Johann Heinrich Schmitz-Wickermann, ge
boren te Grietherbusch ( Pruisen) den 31 
October 1883, landbouwer, wonende te 
Gendringen, prov'ncie Gelderland. S. 556. 

Franciscus Ludovicus Eduardus Philibert, 
geboren te Antwerpen, den 22 Maart 1897, 
landarbeider , wonende te Stellendam, pro-
vincie Zuidholland. . 557. 

Johann Ludwig Beckers, geboren te Burt
scheid-Aken (Pruisen) den 4 Augu tus 
1876, koopman, wonende tc Aleen (Pruisen). 
s. 558. 

Theodor Peter Derks, geboren te Styrum 
(Pruisen) den 15 Juni 1885, lllljnwerker, 
wonende te H eerlen, provincie Limburg. 
s. 559. 

Petrus Hermanns Buteneers , geboren te 
J esseren (Belgie) den 22 Februari 1894, 
sigarenmaker, wonende te Valkenswaard, 
provincie Noordbrabant. S. 560. 

Hermann Schoningh, geboren te Emden 
(Pruisen) den 14 Maart 1852, boekhouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
lwlland en Bernardus Johannes Josephus 
Schoningh, geboren te Amsterdam, (Noord
holland) den 6 Augu tu 1898, teekenaar, 
wonende te A11!8terdam, provincie Noord
liolland. S. 561. 

Bernhard Heinrich Julius Schrader, geboren 
te Neuenhaus (Pruisen) den 15 December 
1866, manufacturier, wonende t e Weert, 
provincie Limburg en Herman Hendrik 
Georg Schrader, geboren te A11!8terdam 
(Noordliolland,) den 21 Februari 1899, 
student, wonende te K erlcrade, provincie 
Limburg. S. 562. 

Emil Koch, geboren te Goral (Diiitschland) 
den 12 Juni 1874, kapper, wonende te 
Dordncht, provincie Zuidholland. S. 563. 

8 Juli 1920. KONINXLIJK BESLUIT. 

Een krachtens art. 19, 2de lid, der 
pensioenwet g. a. bevestigde pensioens
grondslag mag niet worden verlaagd, 
wanneer de bela!!.ghebbende eene andere 
gemeentelijke betrekking verkrijgt. Art. 
20, 2de lid, mag hier niet analogisch toege
past worden. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Overwegende, dat overeenkomstig het advies 
van den Pensioenraad voor de gem.ambtenaren 
Onze Minister van Financiiin bij bescbikking 
van 17 Juli 1919, afd. Pensioenen n°. 34168, 
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met ingang van 1 Jan. 1915 den pensioens- niet geoorloofcl i , claar deze wetsbepaling 
gronclslag van F. A. Beins als ambtenaar van klaarblijkelijk niet voor het geval, bedoelcl 
den burgerlijken stand te Franekeradeel heeft in art. 19, 2• lid, doch alleen voor de in het 
vastgesteld op f 25 ; eerste lid van art. 20 bedoelde gevallen ge-

dat de belanghebbende daartegen bezwaar . schreven is ; dat het eerste lid van art. 20 
heeft gemaakt op grond dat volgens ~chrijven I enkel het oog hecft op het geval, dat de gem.
van Onzen Minister van Financien van 4 Jan. ambtenaar, die twee of meer betrekkingen 
1919, afd. P ns. n°. 18548, zijn pensio nsgrond- bekleedde, na ontslag uit een (of meer) clier 
slag als ambtenaar van d en burg stand te betrekkingen later weer eene andere lx-trek
FranekeraC'eel m,t_ ingang van 13 Nov. 1913 king verkrijgt bij de betrekking(en) die hij 
is vastgesteld op f 75; dat die pensioensgrond- blijft bekleeden; dat dit bier niet het geval is; 
slag blijkens schrijven van Onzen :Minister dat aan hem geen ontslag uit een zijner betrek
van 6 Fehr. 1919, afc1• Pens. n°. 21056, met kingen vcrleencl wercl, docb zijne jaarwectde in 
ingang van 12 Febr. 1914 is bevestigd. toen de betrekking van ambtenaar van den burg. 
zijne jaarwedde met ingang van clien datum stand van f 75 op f 25 wercl gebracht en de 
tot £ 25 was teruguebracht; dat er sedert ten pen iocnsgronclslag, overeenkomstig art. 19. 
aanzien van zijne jaarwedde als ambtenaar 2• lid, der wet op f 75 werd bevestigd ; dat, 
van den buro . sta.1d geen enkele wijziging heeft indien de wetgever op gevallen als dit, art. 20, 
plaats gehad ; 2• Jjcl had ,villen zien toegepast. hij daarvan 

dat Onze M'nister den belanghebbencle heeft zonder twijfel had doen blijken door die be
cloen wete:µ , dat de regehng van den pensioens- paling op de in art. 19, 2• lid. bedoelde gevallen 
grondslag naar zijne meening juist is ; clat de toepasselijk te verklaren; dat dit niet is ge• 
bedoeling van art. 19, 2de lid , der pensioenwet schiecl en dus, daar de wet in clezen duiclelijk 
voor de gem.ambtenaren 1913 is den ambtenaar is, naar den algemeen gdclendcn rechtsregel, . 
het behoucl te waarborgen van uitzicht op niet op de door Onzen Minister vcrmeende, 
pen ioen over een pensioensgrondslag niet doch uit niets ge bleken bedoeling der wet een 
Jager clan die, waarover vroeger voor hem beroep mzg worden gedaan ; 
voor pensioen is bijgeclragen ; clat, zoodra ten 0., dat Onze Minister van Financien ten 
opzichte van zijne salarieering een toestand onrechte den pensioensgrondslag van den 
intreeclt die het niet meer, met het oog op den belanghebbencle als ambtenaar van den burg. 
bedoelclen waarborg, noodig doet zijn, clat de stand te Franekeradeel, welke kracbtens het 
pensioensgronclslag hooger is clan de weclcle, 2• lid van art. 19 cler pensioenwet voor de 
met analogische toepassing van het tweede gem.-ambtenaren 1913 met ingang van 12 
lid van art. 20 cter wet bet v, rscbil tusschen Febr. 1914 op f 75 was bevestigd, te rekenen 
clezf' beide moeten worclen opgeheven; clat die van 1 Jan. 1915 tot £ 25, het beclrag dat den 
toestancl voor den belanghebbencle intrad met belanghebbende in die betrekking tot wedde 
1 Jan. 1915, toen hij ve1slaggever van het strel t, heeft verlaagd; 
verbanclelde in de vergacleringen van den ge- dat we! is waar de belanghebbende met 
meenteraacl werd ' op een salaris van £ 100; ingang van laatstgenoemclen datum mede tot 
clat dus met ingang van clien datum betgeen verslaggever van de banclelingen van den 
hij in de betrekking van ambtenaar van de.1 Raad cler gemeente Franekeracleel op eene 
burg. stand aan wedcle bad verloren, in de jaarweclde van f 100 is benoemcl, cloch clit geen 
wedcle in de nieuwe betrekking wercl terugge- invloed h~bben kan op den pensioensgronclslag 
vonde.i en clerhalve voor hem van achteruit- m eene andere betrekking welke de belangheb
gang in pen ioen geen spra.ke meer kon zijn ; I bende naast cleze functie bekleeclt ; 
dat zijn pensioensgronclslag als amhtenaar dat tot eene anclere opvatting de wet geen 
van den burger!. stand dus met 1 Jan. 1915 aanleiding geeft; 
moest worden gestelcl op het beclrag cler weclde clat in het bijzoncler geen beroep kan worden 
in de functie, alzoo op f 25 ; gedaan op het tweecle lid van art. 20 der wet, 

clat de belanghebbende zijn verlangen heeft vermits geen cler daar becloelcle gevallen hier 
te kennen gegeven, dat over zijne bezwaren a.a.nwezig is en zonder uitclrukkelijke wetsbe
het gevoelen moge worclen ingewonnen van paling dit artikel niet op anclere clan de daarin 
de Afcl. van den Raad van State voor de Gesch. vermelde gevallen mag worclen toegepas~; 
van Bestuur, aanvoerende clat analogische Gezien de genoemcle wet; 
toepassing van bet 2e lid van art. 20 cler Hebben goedgevonden en verstaan : 
pensioenwet voor de gem.-ambtenaren 1913 met intrekking van de beschikking van 
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Onzen Minister van Financien van 17 Juli I 
1919, afd. Pens. n°. 34168, te bepalen dat de 
pensioensgrondslag van F. A. Beins als ambte- I 
naar van den burg. stand te Franekeradeel 

lO Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van arti
kel 7 van het Koninklijk besluit van 19 
November 1900 (Staatsbl.ad no. 202). S. 571. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
gehandhaafd blijft op f 75.' (Gem.-Stem.) I Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Juli 1920. WETTEN, houdende naturalisatie 13 April 1920, n°. 1596/3, afdeeling Lager 

van : Onderwijs Algemeen ; 
Nathan Markus, geboren te Delmenhorat Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 

(Oldenburg) den 18 November 1872, koop- 7 van Ons besluit van 19 :November 1900 
man, wonende te K eulen (Pruisen). S. 564. (Staatsbl.ad n°. 202) te wijzigen ; 

CarlFranzMahlmann, geboren te Schwickteler Den Ra.ad van State gehoord, advies van 
(Oldenburg) den 4 Augustus 1868, koop- 25 Mei 1920, n°. 23; 
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie Gelet op het nader rapport van Onzen voor
Zuidholland; Franz Gerard Carl icolaas I noemden Minister van 6 Juli 1920, n°. 5828, 
Mahlmann, geboren te 's-Gravenhage (Zuid- afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 
holland) den 6 December 1896, koopma.n, Hebben goedgevonden en versta.an : 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid- I Art. 1. Artikel 7 van Ons besluit van 
holland en Gerard Johannes Joseph Mahl- 1 19 November 1900 (Staatsblad n°. 202) wordt 
mann, geboren te Rotterdam (Zuidholland), gelezen a.ls volgt: 
den 6 Augustus 1898, koopmau, wonende ,,Voor kleeding van een en hetzelfde kind 
te 's -Gravenhage, provincie Zuidholland. mag niet meer besteed worden dan f 20 per 
S. 565. jaar". 

Willem Hubertus Guffens, gebo'ren te Wijs- 2. Dit besluit treedt in ·werking te rekenen 
hagen (Belgie) den 24 September 1863, van 1 Januari 1920. · 
stationchef, wonende te Melick-Herlcen- Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
bosch, provincie I.1i1mhurg; Maria 'Johanna Wetenschappen is belast met de uitvoering 
Guffens, geboren te Oapell,e (Noordbrabant) van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
den 22 April 1895, zonder beroep, wonende worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
te Meliclc-Herlcenbosch, provincie Jji,mburg; worden gezonden a.an den Raad van State. 
Wilhelmina Maria Guffens, gebor. te Niith ·s Gravenhage, den !Oden Juli 1920. 
(Mmburg) den 24 Juni 1896, diensbode, . WILHELMINA. 
wonende te Roermond, provincie Jji,mburg; De Minister van Onderwijs, 
Johannes Wilhelmus Hubertus Guffens, Kunsten en Wetenschappen, 
geboren te Nuth (Mmburg) den 15 Augustus J. TH. DE VISSER. 
1897, kantoorbediende, wonende te Roer- (Uitgeg. 24 Aug. 1920.) 
mond, provincie Mmburg en Anna Huber·
tina Sophia Gertrudis Guffens, geboren te 
Nuth (Mmburg) den 7 October 1898, 
dienstbode, wonende te Steenbergen, pro
vincie Noordbrabant. S. 566. 

Johann Andreas Hubert Stroucken, ge- I 
boren te Suchteln (Pruisen) den' 5 Decem- 1 
ber 1873, fabrieksarbeider, wonende te 
Dusseldorf, Pruisen. S. 567. 

Frederic Augustin Kaulen, geboren te Brussel I 
(Be/,gie) den 15 November 1882, metsela:ar, 
wonende te Berchem (Belgie) . S. 568. 

Philippus Jacobij, geboren te Gent (Belgie) 
den 14 Januari 1885, handelsreiziger, 
wonende te Brussel (Belgie). S. 569. 

Arthur Frederic Louis Offergeld, geboren te 
Anderlecht (Belgie) den 2 September 1894, 
koopman, wonende te 's-Gravenhaqe, pro
vincie Ziiidholland. S. 570. 

10 Juli 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door N. van 
Oosterhout, hoofd der openbare lagere 
school te Leiderdorp, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 
van 5 November 1918, B, n°. 2852, (4• 
afd.), G. S. n°. 40, tot goedkeuring van de 
door den Raad der gemeente Leiderdorp 
op 30 October 1918 vastgestelde veror
decing tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs aldaar. S. 572. 

WIJ WILHELMI A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

N. van Oosterhout, hoofd der openbare lagere 
school te Leiderdorp, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, van 
5 November 1918, B. n°. 2852, (4de afd.) 
G. S. no. 40, tot goedkeuring van de door den 
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raad der gemeeute Leide1·dorp op 30 October 
1918 vastgestelde ,erordeuing, tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager ouderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schilleu van Be~t,uur gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 351; 

voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezouden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den !Oden Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderunje, 
K uneten en W etenechappen, 

J. TH. DE VISSER. 

Op de voordracht van Onzen 'Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Juli 1920, n°. 6827, afdeeling Lager Onderwijs 

Overwegende, dat de raad der gemeente --

( Uitgeg. 18 Aug. 1920.) 

Algemeen; I N°. 6827. 

Leiderdorp bij zijn besluit van 30 October 1918 LAGER ONDERWIJS 
eeue verordening tot regeling van de jaarwed- ALGEMEEN. 
den der onderwijzers in die gemeente heeft 
,astgesteld ; 

dat in die vero'rdening o. a. fte volgende be
palingen zijn opgenomeu ; 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het 
onderwijzeud personeel der openbare lagere 
school bedragen, met inbegrip van hetgeen 
<l.l!'._t personeel ontvangt krachtens de wet van 
23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147): 

1°: voor het hoofd der school eene aan
vangswedde van f 1200, opklimmende na 20 
dienstjaren tot eeu maximum van f 1800 ; 
20. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der 
school bijstaan, eene aanvangswedde van f 700, 
opklimmende na 13 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1300 ; 

in artikel 15, dat deze verordening geacht 
wordt in werking te zijn getreden met ingang 
van 1 Januari 1918; · 

clat bij besluit van 5 November 1918, B. 
no. 2852, (4de afd.), G. S. n°. 40, Gecleputeercle 
Staten van ZuidlwUand aan die ver~rdening 
huune goedkeuring hebben verleend; 

dat tegen dat besluit N. van Oosterhout, 
hoofd der openbare lagere school te Leiderdorp, 
bij Ons in beroep is gekomcn, met verzoek, 
dat eeno betere salarisregeling wordo vastge
steld; 

Overwegende, dat de jaarweddenregeling, 
zooals zij door den Raad der gemeente Leider
dorp is vastgesteld, als voldoende moet worden 
beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het besluit van Gede

,puteerdo Staten van zu;dholland, het daar
tegen door den appellant ingestelde beroep 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
rnn dit besluit, dat· met het rapport van Onzen 

Beroep in zake onder
wijzersjaarweddenrege
ling te Leiderdorp. 

's-Gr.i,venhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 17 November 
1919, n°. 84, werd vanwege Uwe Maiesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestnur, 
van 29 October 1919, n°. 351, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan, krachtens machti
ging van Uwe Majesteit, van 21 Maart 1919, 
n'. 54, de overweging door mij bij die Afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
WT,T WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld q.oor 
N. van Oosterhout, hoofd der openbare lagere 
school te Leiderdorp, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland, van 
5 November 1918, B. n°. 2852, (4de afd.), 
G.S. n ·. 40, tot goedkeuring van de door den 
raad der gemeente Leiderdorp op 30 October 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n·. 351 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de inwerkingtreding 
op 1 Januari 1919, van de gewijzigde wet tot 
regeling van het lager onderwijs, die de salarissen 
der onderwijzers op nieuwen grondslag regelt, 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
salarisregelingen van onderwijzers niet meer 

, 
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in aanmerking komt en derhalve tegen de be- ' 
sluiten van Gedeputeerde Staten die goed
keuring betreffende geen beroep op Ons is toe
gelaten; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkcuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salaris en betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling, welke na 1 Januari 1919 geheel 
is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a . in art. XIII en XIV der wijzi. 

gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien 
ontbreekt; 

Overwegcnde wijders, dat art. :X T der w:ijzi. 
gingswet voorschrijft, dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwij_zers 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het ge
zamenlijk bedrag der inkomsten 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 (d. i. de plaa.tselijke verordening) 
mi t s de va tstelling van die verordening door 
den gemeentera.ad v66r 1 J anuari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door 
burgemeester en wethouders de jaarwedde 
telken jare op evengenoemd gezamenlijk be
drag wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vast taande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hctzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandige oordeel over de eischen waar
aan een salarisregeling redelijkerw:ijze moet 
voldoen, zich niet verdra.agt; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verkla.ren 

in zijn beroep . 
On:ze Minister van OnderwiJs, Kun ten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Ra.ad van State, Afdceling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister mn Ond.erwi,js, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen. 

Op de gronden, aange,·oerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, no. 10 322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Fe
bruari 1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van oor
deel, dat de bevoegdh 0 id van Uwe Majesteit, 
om in geval van hooger wroep tegen ee~ in 
1918 genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een, eveneens 
in 1918 genomen, raadsbesluit, tot vaststelling 
van eene verordening tot regeling van de jaar
wedden van de onderw:ijzers, verbonc:'len aan 
openbare lagere scholen, ook n a l Januari 1919 
eene beslissing te nemen, waarbij de vereischte 
regeling wordt ivastgesteld, tenzij het beroep 
ongegrond is, of de appellant in zijn beroep 
niet-ontvankelijk is, a.ls volkomen rechtsge
dig moet worden beschouwd. · 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overga.ande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, da.t het ingestelde berq_l)p 
ongegrond is . 

De gronden, waarop dit oordeel steunt·, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden . 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

10 Juli 1920. BESLUIT; houtlende beschikking 
op het beroep, i.ngesteld door den Raad 
der gemeente Amht- Vollenhove tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Ov;rijssel, van 14 Januari 1919, 2• a.fd ., 
n°. 9027/207, tot onthouding der goed 
keuring aa.n de door den Raad der gemee.nte 
Amht- Vollenhove op 15 Juli 1918 vastge
stelde, op 28 December 1918 gewijzigde, 
verordening tot regeling der ja.arwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaa.r lager onderwijs alda.ar. S. j73. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Ra.adder gemeente Ambt- Vollenlwve. tege.n 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel, van 14 Ja.nuari 1919, 2de afdeeling, 
n°. 9027/207, tot onthouding der goodkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Ambt
Vollenhove op 15 Juli 1918 vastgesteltle, op 
28 December 1918 gew:ijzigde, verordening tot 
regeli.ng der ja.arwedden van het onderwij zend 
personeel bij het openbaa.r lager onderwijs 
aldaar; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 360; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Juli 1920, n°. 6826, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Ambt- Vollenhove bij zijn besluit van 15 Juli 
1918, gewijzigd bij zijn besluit van 28 DP,cember 
1918, eene verordening tot regeling van de 
jaarwedden der ondorwijzers in die gemeente 
heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende 
bepalingen zijn opgenomen ; 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel der openbare lagere 
chool bedragen: 1°. voor het hoofd der open

bare l11gere school te St. Jans-Kwoster ecne 
aanvangswedde van f 950, opklimmende na 
18 dienstjaren tot een maximum van f 1350 ; 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijstaan, eene aanvangswedde van 
f 625, opklimmende na 15 dienstjaren tot een 
maximum van f 3000; 3°. voor elk der onder
wijzers, die het hoofd der school bijstaan en 
den rang van hoofdonderwijzer bezitten, f 100 
IPeer dan onder 20. bepaald en indien zij den 
leeftijd van 23 jaren volbracht hebben en 
volgens artikel 24 der wet tot regeling van hot 
lager onderwijs moeten aanwezig zijn in scholen 
met meer dan vier onderwijzers f 200 meer dan 
onder 2°. bepaald; dat voor het hoofd der 
school en elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school daarin bijstaan, voor het geven van 
herhalingsonderwijs f 1 per lesuur wordt toe
gekend bij he.t bezit der hoofdakte en f 0.80 
per lesuur bij het niet bezitten der hoofdakte ; 
dat in de in dit arti~el onder 1 °. en 2°. ·genoemde 
bedragen niet begrepen zijn de Rijksverhoo
gingen, ingevolge de wet van 23 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 147) ; 

in artikel- 13, dat deze verordening in werking 
treedt met ingang van 1 Januari 1918; 

d'."t bij besluit van 14 Januari 1919, 2de af
deeling, n°. 9027/207, Gedeputeerde Staten 
van Overijssel aan die verordening hunne goed
keuring hebben onthouden, op grond, dat 
zij de belooning voor het bezit van de hoofd
akte, die voor de bekleeding van het hoofd
schap eener school en die voor het geven van 
herhalingsonderwijs onvoldoende achten ; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Ambt-Vollenhove bij Ons in beroep _is gekomen, 
met verzoek, dat de salarisregeling overeen
kom tig het Raadsbesluit van 15 Juli 1918, 

I gewijzigd bij besluit van 28 December 1918, 
worde vastgesteld ; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Ambt-Vollenhove de jaar
wedden van het hoofd en de onderwijzers, de 
verhooging voor het bezit der hoofdakte, de 

· belooning voor het geven van herhalingsonder
wijs, en de vergoeding voor- en de tegemoet-
koming in de huishuur heeft bepaald, onvol
doende zijn te achten ; 

Gezien de wet tot regeling van het lagei· 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1°. tot en 

met 3°. en 5°., artikel 4, tweede lid, en artikel 5, 
eerste lid, zullen luiden : • onder-,,Art. l. De jaarwedden van het 
wijzend personeel der openbare lagere 
bedragen: 

school 

1 °. voor het hoofd der open bare lagere 
school te St. J ansklooster : 

a. met minder clan 3 dienstjaren f 1175 
b. 3 en meer, doch minder dan 6 1250 
c. 6 ,, 9 1325 
d. 9 ,, 12 1400 
e. 12 15 1475 

I. 15 18 1550 
g. 18 ,, dienstjaren 1625 

2°. voor elk der onderwijzers, die het. hoofd 
der school bijstaan : 

a. met minder dan 3 dienstjaren f 675 
b. 3 en meer, doch minder dan 6 750 
c. 6 9 825 
d. 9 12 900 
e. 12 15 975 
f. 15 18 1050 
g. ,, 18 ,, ,, dienstjaren 1125 

3°. voor elk der onderwij zers, die het hoofd 
der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten, f 200 meer dan onder 
20. bepaald en indien zij den leeftijd van 23 
jaren volbracht hebben, en volgens artikel 24 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
moeten aanwezig zijn in scholen met meor dan 
4 onderwijzers f 250 meer dan onder 20. be
paalcJ. 

40, ... . ... . 
5°. Voor het hoofd der school on elk der 

onderwij zers, die het hoofd der school daarin 
bijstaan, voor het geven van herhalingsondor
wijs f 1.20 per lesuur, bij het bezit der hoofd
akte en f 1 per lesuur bij het niet-bezitten dor 
hoofdakte. 

In de in dit artikel onder 1°. en 2°. genoemde 
bedragen zijn de Rijksverhoogingen, ingevolge 
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de wet van 23 Februari 1918 (Staatsblad n°. 147) WrJ WILHELMINA, ENZ.; 

niet begrepen" . Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
,,Art. 4, tweede lid. 2. Ingeval hun geen I den Raad der gemeente Ambt-Vollenhove tegen 

vrije woning kan worden verschaft, ontvangen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
·zij eene vergoeding voor huishuur ten bedrage Overijssel, van 14 Januari 1919, 2de afd., 
van f 250 per jaa.r". n°. 9027/207, tot onthouding der goedkeuring 

,,Art. 5, eerste lid. 1. Elk der mannelijke a.an de door den Raad der gemeente Ambt
onderwijzers van bijsta.nd geniet, indien hij Vollenhove op 15 Juli 1918 vastgestelde, op 
gehuwd is of is geweest en den leeftijd van 28 December 1918 gewijzigde, verordening 
28 jaren heeft bereikt, eene tegemoetkoming tot regeling der jaarwedden van het onder

·in de huishuur ten bedrage van f 150 per jaar. wijzend personeel bij het openbaar lager onder
Voor den onderwijzer, die gehuwd is geweest, wijs aldaa.r; 
geldt dit cchter niet, indien hij geen inwonende Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge

minderjarige kinderen heeft en zelf bij anderen schillen van Bestuur, gehoord, ad vies van 
inwoont"; 29 October 1919, n°. 360; 
, en voor het overige de verordening vast te Op de voordracht van Onzen Minister van 
stcllen overeenkomstig het Raadsbesluit van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ·van 
15 Juli 1918, gewijzigd bij besluit van 28 De- Overwegende : dat met de in-werking-treding 
cember 1918. op 1 Januari 1919, van de gewijzigde wet tot 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en regeling van het lager Onderwijs die de salarissen 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering der onderwijzers op nieuwen grondslag regelt, 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen I goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal I salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal in aanmerking komt en derhalve tegen de be
worden gezonden aan den Raad van State, 1 sluiten van Gedeputeerde Staten die goed-
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. keuring betrcffende, geen beroep op Ons is 

's-Gravenhage, den lOden Juli 1920. toegelaten; 
WILHELMINA. dat immers de voorschriften betreffende de 

De M inister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 8 Sept. 1920.) 
No. 6826. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad 
van Ambt-Vollenhove, 
onderwijzersjaarwedden-

regeling. 

's-Gravenhagc, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 
1919, n°. 80, werd vanwege Uwe Majesteit om 
consideratien en ad vies in mijne handen gesteld, 
het advies van den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 360, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
t e nemen besluit, betreffende het beroep, waar
,an, krachtens machtiging van Uwe Majest eit, 
van 5 Mei 1920, n°. 16, de overweging door mij 
bij die Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt a.ls volgt: 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van eene 
regeling , welke na 1 Januari 1919 geheel is 
vervallen, terwijl eene overga.ngsbepaling -
zooals o . a . in art . XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ont
breekt; 

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het ge
zamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6- Juni 1913 
(Staatsblad no. 239) en 23 Februari 1918 (Staats -
blad n°. 147); . 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den g'emeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers, door Burge
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
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door den gemeenteraad voor 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaande norm warden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen , zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regaling van het Lager 
Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verst aan: 
den appellan t niet-ont vankelijk te verklaren 

in zijn beroep, 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Met dit ont werp-besluit kan ik mij niet ver
eenig~n. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10 322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 58), ben ik van oordeel , 
dat de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten 
om eene in 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling van de jaarwedden van de oriderwij zers, 
verbonden aan openbare lagere scholen, oak 
na 1 Januari 1919 al dan niet goecl te keuren, 
en de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten, die -goedkeuring be
t reffende, eene beslissing t e nemen , waarbij 
de vereischte regeling wordt vnst,gesteld, 
t enzij het beroep ongegrond is, of de appel 
lant in zijn beroep niet-ontvankelijk is , als 
volkomen rcchtsgeldig moeten warden be- , 
schouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande t ot het uitbrengen van 
een ad vies in zake het onderhavige beroep, ben 
ik van oordeel , dat eene gewij zigde regeling 
behoort t e warden vastgesteld. 

De gronden, waarop <lit oordeel steunt, zijn 
rnrmeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig t er bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. 'l'H. DE VISSER. 

10 J uli 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Oosterhout t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant, van 5 Maart 1919, G. n°. 164, 
III• afd . , tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente 
Oosterhout op 5 October 1918 vastgestelde 
verordening t ot regeling der jaarwed
den van het onderwij zend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar. 
s. 574. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Oosterhout tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant , van 5 Maart 1919, G. n°. 164, IIIde 
afd . , tot onthouding der goedkeuring aan de 
door . den Raad der gemeente Oosterhout op 
5 October 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 349 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Juli 1920, n°. 6829, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

Overwegen_de , dat de Raad der gemeente 
Oosterhout bij zijn besluit van 5 October 1918 
eene verordening tot regeling der jaarwedden 
enz. van de onderwij zers in die gemeente heeft 
vast gesteld ; 

dat in die verordening o. a . de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat de jaarwedden van het 
onderwijzend personeel aan de opei-i.bare lagere 
scholen bedragen: 1°. voor de hoofden der 
scholen A, B , C, D en E eene aan vangswedde 
v an f 1250, opklimmende na 18 dienstjaren 
tot een maximum van f 1925; 2°. voor elk der 
onderwijzers, die het hoofd der school bijstaan 
aan de scholen A, B, C, D en E eene aanvangs
wedde van f 700, opklimmende na 18 dienst 
jaren tot een maximum van f 1425 ; dat de 
jaarwedde, welke overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 1, 1 °. en 2°. , door elk en onderwij zer 
zou warden genoten verminderd wordt met 
het bedrag, dat hem krachtens het bepaalde 
in de artikelen 1 en 2 der wet van 23 Februari 
1918 (Staatsblad n°. 147) t oekomt; 

in artikel 2, onder 2°., dat boven en behal,c 
hctgeen wordt genoten krachtens het bepaalde 
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in a.rtikel 1 wordt toegekend aa.n clken onder
wijzer - hoofd der school of onclerwijzer ,-an 
bijstand - voor elke akte, welke bevoegdheicl 
geeft om onderwijs te geven in de vakken, 
genoemd oncler letter s l, m, n, p, q, r, rbis en u 
van artikel 2 der wet op het lager onderwijs, 
f 50, met dien verstande, dat uit hoofde van 
deze bepaling ten hoogste genoten zal worden 
f 300 en het bezit van die akte(n) a.ls eisch voor 
benoeming heeft gegolden of door hem in dat 
vak onderwijs moet worden gegeven; 

in artikel 3, tweede lid, da.t elk der manne- 1 
lijke onderwijzers, die hot hoofd der school 
bijstaan, en hetzij gehuwd is, hetzij a.ls weduw
naar een minderjarig inwonend kind of minder
jarige inwonende kinderen heeft, eene tege
moetkoming in de huishuur geniet van f 100 
voor scholen A en B en f 75 voor scholen C, 
Den E; 

in artikel 13, dat deze verordening in working 
treedt op 1 Januari 1918, en dat de sedert dat 
tijd tip genoten bedragen wegens jaarwedden 
en duurtetoeslagen met het bij doze verorde
ning vastgestelde bedrag voor het jaar 1918 
in mindering worden gebracht; 

dat bij besluit van 5 Maart 1919, G. n°. 164, 
IIIde afd., Gedeputeerde Staten van Noord
brabant a.an die verordening hunne goedkeuring 
hebben onthouden, op grond, dat zij de jaa1·
wedden van het onderwijzend personeel te laag 
gesteld achten en ook de bedragen, genoemd 
in artikel 2, onder 2°., en artikel 3, tweede 
lid, onvoldoende zijn; 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente 
Oosterhout bij Ons in beroep is gekomen, met 
verzoek, dat eene regeling worde vastgesteld 
overeenkomstig het Raa.dsbesluit van 5 Octo
ber 1918; 

Overwegende, dat de bedragen; waarop de 
Raad der gemeente Oosterhout de jaa.rwedden 
van de hoofden en de onderwijzers, de ver
hooging wegens het bezit van bij-akten en de 
t egemoetkoming in de huishuur heeft bepaald , 
onvoldoende zijn te aehten ; 

· dat het niet wenschelijk is den Rijksduurte
bijslag op de bij deze verordening vastgostelde 
bedragen in mindering te brengen ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goodgevondon en verstaan : 
te bepa.len, dat artikel 1, onder 10. en 20., 

artikel 2, onder 2°. , artikel 3, tweede lid, on 
artikel 13, eerste lid, zullen luiden : 

,,Art. 1. De jaarwedden van het onder
wijzend personeel a.an de openbare lagere 
scholen bedragen : 

10. voor do hoofden der scholen A. B, C, 
D en E: 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1300 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1400 
c. -! 6 1500 
~ 6 1000 
e. 8 10 1700 
/. 10 12 1800 
g. 12 14 1900 
h. 14 16 2000 
i. 16 18 2100 
j. 18 ,, ,, dienstjaren 2200 
20, ,·oor elk der ondcrwijzers, die het hoofd 

der ehool bijstaan : 
a.an de scholen A, B, C, D en E : 

a. met minder dan 2 dienstjaren 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 
c. 4 6 
d. 6,, 8 
e. 8 ,, ,, 10 
f. ,, 10,, 12 
g. ,, 12,, 14 
h. 

" 
14,, 16 

i . 16,, 18 

800 
900 

1000 
ll00 
1200 
1300 
1400 
1500 
1000 

j . 18 ,, dienstjaren 1700 
,,Art. 2. Boven en behalve hetgeen wordt 

genoten krachtens het bepa.alde in artikel 1, 
wordt toegekend : 

10. . ..... . 
20. aan elken onderwijzer - hoofd der 

school of onderwijzer van bijstand - ,-oor elke 
a.kte, welke bevoegdheid geeft om onderwijs 
to goven in de vakken, genoemd onder letters 
l, m, n, p, q, r, rbis en u van artikel 2 der wet 
op het lager onderwijs, f 75, met dien verstande, 
dat uit hoofde van dew bepaling t en hoogste 
genoten zal worden f 450 en het bezit van die 
aktc(n) a.ls eisch voor benoeming heeft ge
golden of door hem in dat vak onderwijs moet 
worden gegeven". 

,,Art. 3, tweede lid : Elk der mannelijke 
onderwijzers, die het hoofd-der school bijstaan, 
on hetzij gehuwd is, hetzij a.ls weduwnaar een 
minderjarig inwonend kind of minderjarige 
inwonende kinderen heeft, geniet eene tege
moetkoming in de hui huur van f 125 voor 
scholen A en B en f 100 voor scholen C, D en E". 

,,Art. 13, eerste lid : Deze verordening treedt 
in werking 1 Ja.nuari 1918. De sedert dat 
tijdstip gonoten bedra.gon wegens jaarwedden 
en gemeenteLijke duurtebijslagen worden met bet 
bij deze verordening vastgesteldo bedrag voor 
dit jaar in mindering gebracht. Alsdan ver
vallen alle vroegere besluiten, welke de in deze 
verordening geregelde onderwerpen betreffen" ; 

en voor het overige de verordening vast te 
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stellen ovoreenkomstig het Ra.adsbesluit van I op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot 
5 October 1918. I regeling van het Lager Onderwijs die de salaris-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en sen der onderwijzers op nieuwen grondslag 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
,,an dit besluit, dat met bet rapport van Onzen op salarisregelingen van onde1wijzers niet 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal I meer in aanmerking komt en derhalve tegen de 
worden geplaatst, en waarvan afschrift 1..al besluiten van Gedeputeerde Staten die goed
worden gezonden aan den Ra.ad van State, I keuring betreffende geen beroep op Ons is toe-
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. gelaten; 

's-Gravenhage, den l0den Juli 1920. dat immers de voorscluiften betreffende de 
WILHELMINA. goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 

De Minister van Ond,erwijs, beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
Kunsten en Wetenschappen, der salarissen betreffen, dee! uitmaken van eeno 

J. TH. DE VISSER. regeling welke na 1 Januari 1919 geheel is ver-
( Uitgeg. 13 Sept. 1920.) vallen, terwijl eene overgangsbepal~g - zoo

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

als o.a. in art. XIII en XIV der wijzigingswet 
is vastgesteld - te dezen aanzien ontbreekt ; 

O,·er'llegende wijd ers dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft, dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden waarop de onder
wijzers aan de openbare lagere scholen krachtens 
deze wet aanspraak hebben, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

Beroep van den Raad van 
Oosterhout, onderwijzers

jaarweddenregeling. a. krachtens de wetten van f. Juni 1913 
's-Gravenhage, 6 Juli 1920. (Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 19J8 (Staats 

blad nry. 147) : 
Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 17 November 
1919, no. 87, werd van wege Uwe Majesteit 
om consideratien en advies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad ,an State, 
Afdeeling voor de Geschillen van ·Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 349, vergezeld -van 
het ontwerp van een ~et redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende 
het beroep, waarvan, krachtens machtiging 
van Uwe Majesteit , van 21 Mei 1919, n°. 5 de 
overweging door mij bij die Afdeeling is aan
hangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Ra.ad der gemeente Oosterhout tegen het 
besluit van Gedeputcerde Staten van Noord
brabant van 5 Maart 1919, G. n°. 164, IIIde 
afd., tot onthouding der goedkeuring aan de 
door den Raad der gemeente Oosterhout op 
5 October 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden -van h~t onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar : 

Den Raad van State, Afdeeling -voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 369; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking-treding 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d.i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vast gesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hctzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet vol
doen, zich niet -verdraagt; 

Gezien de wet tot regeling van het La er 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-onkankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoerin6 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 
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Met dit ontwerp-besluit kan ik: mij niet ver
eenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft ~ot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 58), ben ik: van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerdc Staten om 
eene in 1918 va~tgestelde verordening tot 
regeling van de jaarwedden van de ondcr
wijzers, verbonden aan openbare lagero scholen, 
ook na 1 Januari 1919 al dan niet goed te 
keuren, en de bevoegdheid van Uwe Majesteit, 
om in geval van hooger beroep tegen een be
sluit van Gedeputeerde Staten, die goedkeuring 
betreffende, een beslissing te nemen, waarbij 
de vereischte regeling wordt vastgesteld, tenzij 
het beroep ongegrond is, of de appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk is, als volkomcn 
rechtsgeldig moeten worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaa.nde tot het uitbrengen van 
een ad vies in zake het onqerhavige beroep, ben 
ik van oordeel, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te word en vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenscliappen, 

J. TH. DE VISSER. 

10 J uli 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Noorddijk tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van (}roningen, 
van 27 December 1918, n°. 104, 3• afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de 
door den Raad der gemeente Noorddijk op 
7 Mei 1918 vastgestelde, op 31 Mei 1918 
en 2 December 1918 gewijzigde, veror
dening tot regaling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs aldaar. S. 575, 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Noorddijk tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van (}roningen, 
van 27 December 1918, n°. 104, 3de afdeeling, 
tot onthoudi.ng der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Noorddijk op 7 Mei 
1918 vastgestelde, op 31 Mei 1918 en 2 Decem
ber 1918 gewijzigde, verordening tot regeling 
der jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs alclaar; 

Den Raad ,an State, .Afcleeling .-oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 191 9, n°. 355; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Juli 1920, n°. 6823, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Noorddijk bij besluit rnn 7 Mei 1918 heeft vast
gesteld eene verordening tot regeling .-an de 
jaarwedden en verdere beloonigen van de 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen 
in die gemeente, welke verordening is gewijzigd 
bij Raadsbesluiten van 31 Mei 1918 en 2 De
cember 1918; 

dat in de verordening van 7 Mei 1918, ge
wijzigd bij Raadsbesluit van 31 Mei 1918, o.a. 
de volgende bepalingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, da.t de jaarwedden van de onder
wijzers a.an de openba.re lagere scholen worden 
bepaald als volgt, met inbegrip van de Rijks
bi.jdrage krachtens artikel 1 dor wet nm 23 
Februari 1918 (Staatsblad n°. 147)., a. voor de 
hoofden van scholen eene aanvangswedde van 
f 1150, opklimmende na 20 di.enstjaren tot een 
maximum van f 1550 ; b. voor elk der onder
wijzers, die het hoofd der school bijstaan, eene 
aanvangswedde van f 800, opklimmende na 
20 dienstjaren tot een maximum van f 1325 ; 

in artikel 2, dat de jaarwedde voor elk der 
onderwijzer , die het hoofd der school bijstaan 
en den 'rang van hoofdonderwijzer bezitten, 
f 100 meer bedraagt ; _dat de jaarwedde voor 
elke der onderwijzeressen, die het hoofd der 
school bijstaan en onderwijs geven in de nuttige 
handwerken buiten de gewone schooluren, 
f 100 meer bedraagt ; 

in artikel 5, dat voor het geven van her
halingsonderwijs eene belooning wordt uitge· 
keerd van f 1 per le uur, benevens van f 10 
per cursus voor den !eider van di.en cursus ; 

dat bij Raadsbeslw.t van 2 December 1918 
is vastgesteld eene wijziging van artikel 11, 
tweede lid, dier verordening, welk gewijzigd 
lid luidt: ,,Bij overlijden van een onderwijzer, 
die tevens kostwinner is, heeft beta.ling plaats 
gedurende vier weken na zijn overlijden", en 
tevens is besloten de verordening van 7 Mei 
1918, gewijzigd bij Raadsbesluit va.n 31 Mei 
1918, verder ongewijzigd opnieuw ter goed
keuring a.an Gedeputeerde Staten aan te bieden ; 

dat artikel 12 der verordening bepo.alt, dat 
deze geacht wordt in werking te zijn getreden 
den lsten Januari 1918; 

dat bij besluit van 27 December 1918, n°. 
104, 3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van 
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Groningen aan die ,erordening hunne goed- I ,,Art. 5. Voor het geven Yan herhalings
keuring bebben onthouden, op grond, dat de 

I 
onderwijs wordt eene belooning uitgekeerd van 

Raad slechts ten deele is tegemoet gekomen f 1 per lcsuur aan onderwijzers, die niet, en 
a.an hunne bezwaren ; f 1.20 per lesuur aan onderwijzers, die we! in 

dat tegen dat besluit de Raad der gemeente het bezit der hoofdakte zijn ; benevens van 
Noorddijk bij Ons in beroep is gekomen, met f 10 per cursus voor den !eider van dien cursus". 
verzoek, da.t de sa.la.risregeling overeenkomstig ,,Art. 11, tweede lid. Bij overlijden heeft 
zijn besluit, van 7 Mei 1918, gewijzigd bij be- betaling plaats tot zes weken na den dag van 
sluiten van 31 Mei 1918 en 2 December 1918, overlijden" ; 
worde vastgesteld ; en voor het overige de verordening vast te 

Overwegende, dat de bed1·agen, waarop de stellen overeenkomstig het Raadsbesluit van 
Raad der oemeente Noorddijk de jaa.rwedden 7 Mei 1918, gewijzigd bij Ra.a.dsbesluit van 
van de hoofden en de onderwijzers, de belooning 31 Mei 1918. 
,oor het bezit der hoofda.kte en de belooning Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
voor het govPn van berbalingsonderwijs beeft Wetenschappen, is bela.st met de uitvoering 
bepaald, onvoldoende zijn te a.chten ; en da.t van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
bij overlijden de ja.arwedde beboort te worden voornoemden Minister in het Staatabkul za.1 
uitgckeerd tot zes weken na den dag van over- worden gepla.a.tst en waa.rva.n a.fscbrift za.l 
lijden; worden gezonden aa.n den Raad van State, 

Gezien de wet tot regeling van het lager Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
0ntlerwijs ; 's-Gravenhage, den lOden Juli 1920. 

Hebben goedgevonden en verstaan: WILHELMINA. 
te bepalen, dat artikel 1, onder 10., a.rtikel 2, 

eerste lid, artikel 5, en artikel 11, tweede lid, 
zullen luiden : 

,,Art. 1. 1°. De jaarwedden van de onder
wijzers aan de openba.re lagere scbolen in deze 
gemeente worden bepaald, met inbegrip van 
de Rijksbijdrage krachtens artikel 1 der wet 
rnn 23 Februari 1918 (StaatBbkul n°. 147); 

a. voor hoofden van scholen : 
met minder da.n 2 dienstjaren f 1300 

2 en meer, doch minder dan 4 1400 

4" 
6 
8 

10 
12 

6 1500 
8 

10 
12 
14 

1550 
1600 
1650 
1700 

,, 14 ,, 16 1750 
,, 16 ,, 18 1800 
,, 18 ,, ,. dienstjaren 1850 

b. voor elk der onderwijzer5, die het hoofd 
bijstaan: 

met minder dan 2 dienstjaren 
2 en meer, doch minder dan 4 
4,, 6 
6 ,, 8 

800 
900 

1000 
1050 

8 ,, 10 1100 
,. 10 ,, 12 1150 
,, 12 ,, 14 1200 

14 ,, 16 1250 
,, 16 ,, 18 1300 
,, 18 ,, ,, dienstja.ren 1350 

,,Arl. 2, eers lid. De jaa.rwedde bedraa.gt 
voor elk der onderwijzers, die het hoofd der 
school bijstaan en den rang van hoofdonder
wijzer bezitten, f 200 meer". 

No. 6823. 

De Miniater van Onderwijs, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitge,g. 8 Sept. 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad van 
Noorddijk, onderwijzer -

jaarweddenregeling. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 17 November 
1919, n°. 80, werd van wege Uwe Mr,jesteit 
om consideratien en a.dvies in rnijne banden 
gesteld, bet advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 355, vergezeld van 
bet ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe Majesteit te nemen besluit, betref
fende bet beroep, waarva.n, kra.cbtens ma.cbti
ging van Uwe Maje teit, van 23 April 1919, 
no. 4, de overweging door rnij bij die Afdeeling 

a.a.nha.ngig gema.a.kt. 
Dat ontwerp-besluit luidt a.ls volgt : 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 

Beschikkende op bet beroep, inl!'esteld door 
den Raad der gemeente Noordd'l!)k tegen bet 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
van 27 December 1918, n°. 104, 3de afdeeling, 
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tot enthouding der goedkeuring aan d~ door I Hebben goedgevonden en verstaan : 
den Raad dcr gemeente Noord,d,ijk, op 7 Mei den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
1918 vastge ·telde verordening tot regaling der in zijn beroep. 
jaarwedden van het onderwijzend personeel Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
bij het openbaar lager onderwijs a.lda.a.r; Wetenscha.ppen is bela.st met de uitvoering 

Den Raad van State, Afdeeling voor . de van dit besluit, wa.a.rvan afschrift zal worden 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van I gezonden a.an den Raad van State, Afdeeling 
29 October 1919, no. 355; voor de Geschillen van Bestuur. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van De Minister van Onderwijs, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Kunsten en Wetenschappen, 

Overnegende; dat met de in-werking-treding I Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot eenigen. 
rogeling van het Lager Onderwijs die de sa.la.- 0 d d d - .. t 
. .. . p e gron en, a.a.ngevoer m llllJn rappor 

nssen der onder_w1Jzers op meuwen grondslag van 4 Februari 1920, no. 10 322, afdeeling 
regelt, g_oedke~g v~n Gedep~1teerde Sta~n Lager Onderwij Algemeen, hetwelk geleid 
op salansregelingen met meer m aanmerking heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 F ebruari 
komt en derhalve ~gen de besl~ten van Gede- 1920 \Staatsblad no. 58), ben ik van oordeel , 
puteerde Staten die goedkeurmg betreffend dat de bevoegdheid van Uwe M;ajesteit, om in 
geen beroep op Ons is toegela.ten; geval van hooger beroep t egen een in 1918 

dat immers de voorschriften betreffende de genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 

betreffende de goedkeuring van een, e\·eneens 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling in 1918 genomen, Raadsbesluit tot vaststelling 
dcr sa.la.rissen betreffen, deel uitmaken van 

van eene verordening, regelende de jaarwedden 
eene regeling, welke na 1 Januari 1919 gehee l b 

van de onderwijzers, verbonden aan open are 
is vervallen, terwijl eene overga.ngsbepaling - b 

lagere scholen, ook ra 1 J anuari 1919 eene e
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings-

slissing te nemen, wa.arbij de verdschte rege-
wet is vastgesteld-te dezen aa.nzien ontbreekt; ling wordt vastgesteld, ten zij het bel'Oep on-

Overwegende wijders dat art. XI der wijzi- gegrond is, of de. appellant in zijn beroep niet
gingswet voorschrijft, da.t, indien in eene ge- ontvankelijk is, a.ls volkomen rechtsgeldig moet 
meente de ja.arwedden waarop de onderwijzers worden beschouwd. 
a.an de openbare lagere scholen krachtens 'deze 
wet a.anspra.ak hebben, lager zijn dan het ge
zamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
Staatsblad no. 239) en 23 F ebruari 1918 (Staats

blad no. 147); 
b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 

vcrordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
pla.ats gehad. 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge
meester en Wethouders de ja.arwedde telken 
ja.re op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
wordt vastgesteld; 

dat derha.l ve door de wet de sa.larisregeli.ngen 
door den gemeentoraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld, als een vaststaa.nde norm worden 
aanvaard; 

dat da.armede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen, waar
aan ·eene salarisregeling redelijkerwijze moet 
voldoen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Ondenvijs ;_ 

In aansluiting aan deze algemeeue redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een ad vies in zake het onderha vige beroep, ben 
ik van oordeel, dat eeue' gewijzigdo regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden . 

De M iniater van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

10 Juli 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op de beroepen , ingostold door 1°. H. 
Wintjens , onderwij zer te Noorbeelc, 2°. 
C. Sa.Iden, hoofd der school t e No1Yrbeek, 
en mejuffrouw M. C. E. Lambreohts, onder
w:jjzeres te 2vo1Yrbeek, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg, 
van 15 November 1918,' 4• afd . , La. 
8246/5 0, tot goedkeuring van de door 
den Ra.ad der gemeente Noorbeek op 28 
October 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onder. 
w.ij zend personeel bij het openba.ar lager 
onderwijs aldaar. S. 576. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 
1°. H . Wintjens, onderwijzer te Noorbeek, 
2°. C. Salden, hoofd der school te Noorbeek, en 
mejuffrouw M. C. E. Lambrechts, onderwijzeres 
te Noorbeek, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limbwrg, van 15 Nevember 1918, 
4de afd., La. 8246/5, 0, tot goedkeuring van 
de door den Raad der gemeente Noorbeek op 
28 October 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aidaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, a.dvies van 
29 October 1919, n°. 369 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Juli 1920, n°. 6824, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Noorbeek bij zijn besluit van 28 October 1918 
eene .erordening regelende de jaarwedden van 
het hoofd en het verder onderwijzend personeel 
der openbare lagere school in die gemeente 
heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat do jaa~w·edden van het onder. 
wijzend personeel der openbare lagere school 
bedragen: 1°. voor het hoofd der openbare 
lagere school eene aanvangswedde van f 1000, 
opklimmende na 15 dienstjaren tot een maxi
mum van f 1375; 2°. voor elk der onderwijzers 
die het hoofd der school bijstaan, eene aan
vangswedde van f 650, opklimmende na 15 
dienstjaren tot een maximum van f 1025 ; 
30_ voor elk der onderwijzers, die het hoofd der 
school bijstaan en den rang van hoofdonder
wijzer bezitten, f 100 meer, en wanneer zij 
den leeftijd van 23 jaren volbracht hebben en 
volgens artikel 24 der wet tot regeling van het 
lager onderwijs moeten aanwezig zijn in scholen 
met meer dan vier onderwijzers, f 200 meer 
dan onder 2°. bepaald; 

in Mtikel 3, ond,er a, dat de verhooging der 
jaarwedde ingaat, wegens diensttijd, met den 
eersten dag der ma.and, volgende op die, wa.a.rin 
een dienst van 3, 6, 9, 12 en 15 jaren is vol
bracht; 

in artikel 4, tweede lid, dat ingeval het hoofd 
der school geene vrije woning kan verschaft 
worden, hij eene vergoeding voor huishuur 
ontvangt ten bedrage van f 150 per jaar ; 

in artikel 5, dat elk der mannelijke onder
wijzer , die het hoofd der school bijstaan, in-

1920. 

dien hij gehuwd is of is geweest en den leeftijd 
van 23 jaren heeft bereikt, eene tegemoet
koming in de huishuur geniet van f 75 per jaa.r; 

in artikel 12, dat deze verordening geacht 
wordt in werking te zijn getreden op 1 Januari 
1918; 

dat bij besluit van 15 November 1918, 4de 
afd. La. 8246/5 0, Gedeputeerde Staten van 
Limburg aan die verordening hunne goedkeuring 
hebben verleend ; 

dat tegen dat besluit l 0. H . Wintjens, onder
wijzer te Noorbeek, 2°. C. Sa.lden, hoofd der 
school te Noorbeek, en mejuffrouw M. C. E. 
La.mbrechts, onderwijzeres te Noorbeek, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, met verzoek, dat 
voor hen eene betere sa-larisregeling worde vast
gesteld; 

Overwegende, dat de bedragen, waarop de 
Raad der gemeente Noorbeek de jaarwedden 
van het hoofd en de onderwijzers, de verhooging 
voor het bezit van de hoofdakte, de vergoeding 
voor- en de tegemoetkoming in de huishuur 
heeft bepaald, onvoldoende zijn te achten; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, onder 1°., 2°. en 

3°., artikel 3, onder a, artikel 4, tweede lid, 
en artikel 5 zullen luiden : 

,,Art. l. De jaarwedden van het onder
wijzend personeel der openba.re lagere school 
bedragen: 

10. voor het hoofd der openbare lagere 
school, welke school is gelegen in eene gemeente, 
behoorende tot de negende klasse der tabel, 
bedoeld in artikel 5 der wet tot regeling der 
personeele belasting van 16 April 1896 (S/,a,ats
blad n°. 75), welke tabel laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 15 Juli 1907 (Staatsblad n°. 200); 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1000 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1100 
c. 4 ,, 6 1200 
d. 6 ,, 

1
8 1300 

e. 8 ,, 10 1400 
f. ,. 10 ,, 12 1500 
g. ,, 12 ,, 14 1600 
h. ,. 14 ,, 16 1700 
i . 16 ,. 18 1800 
j. ,, 18 ,, dienstjaren 1900 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

der school bijstaan : 
a. met minder dan 2 dienstjaren 
b. 2 en meer, doch minder dan 
c. 
d. 
e. 

4" 
6 

8" 

f 700 
4 800 
6 900 
8 1000 

10 1100 
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f. ,, 10 en meer, doch minder dan 12 1200 919, n°. 71, werd van wege Uwe Ma.jesteit 
g. ,, 12 ,, 12 1300 om consideratien en advies in mijne handen 
h. ,, 14 ,, 16 1400 gesteld het advies van den Raad van State, 
i. ,, 16 ,, 18 1500 Afdeeling voor de Ge chillen van Bestuur, ,an 
i- ,, 18 ,, ., dienstjaren 1600 29 October 1919, no. 369, vergezeld van het 
3°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd ontwerp van een met redenen omkleed, door 

der school bijstaan en den rang van hoofd- Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende 
onderwijzer bezitten, f 200 meer, en wanneer de beroepen, waarvan, kraohtens machtiging 
zij den leeftijd van 23 jaren volbracht hebben van Uwe Ma.jesteit, van 25 Maart 1919, no. 50, 
en volger.s artikel 24 der wet tot regcling van de overweging door nrij bij die Afdeeling is 
het lager onderwijs moeten aanwezig zijn in aanhangig gemaakt. 
scholen met meer dan vier onderwijzers, f 250 Da.t ontwerp-besluit luidt als volgt: 
m or dan onder 2°. , sub a tot en met j, bepaald. W1J WILHELMI A, ENZ. ; 

,,Art. 3, onder a. De verhooging der jaar- Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
wcdcle gaat in: 1°. H. Wintjen , onderwijzer te Noorbeek, 

a. wegens diensttijd, met den eersten dag 2°. C. Sa.Iden, hoofd der school te Noorbeek, 
der maand, volgende op die, waarin een dienst 

I 
en niejuffrouw M. C. E. Lambrechts, onder

van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 jaren is wijzeres te Noorbeek, tegen het besluit van 
volbracht ;" Gedeputeerde Staten van Limburg van 15 

.,Art. 4, tweede lid. Ingeval hem geene November 1918, 4de afd., La. 8246 5 0, tot 
vrije woning kan verschaft worden, ontvangt goedkeuring van de door den Raad der ge
hij eene vergoeding voor huishuur ten bedrage meente Noorbeek op 28 October 1918 va tge
van f 250 per jaar". stelde verordening tot regeling der jaan\'edden 

.,Art. 5. Elk der mannelijke onderwijzers, van het onderwijzend persone 1 bij het open
die het hoofd der school bijstaan, geniet, indien baar lager onderwijs aldaar; 
hij gehuwd is of is geweest en den leeftijd van Den Raad van tate, Afdeoling voor de Ge-
23 ja.ren heeft bereikt, eene togemoetkoming schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
in de huishuur va.n f 100 per ja.ar"., 29 October 1919, n°. 369; 

en voor het overige de verordening vast te Op de voordra.cht va.n Onzen Minister van 
stellen overeenkoIIlStig het raadsbe luit van Onderwij , Kunsten en Weten chappen van 
28 October 1918. Overwegende : dat met de in-werking-treding 

Onze Minister va.n Onderwijs, Kunsten en op 1 J anuari 1919 van de gewijzigde wet tot 
Wetenschappen is belast met de uitvoering regeling van het lager onderwij , die de salaris
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen sen der onderwijzers op nieuwen grond lag 
voomoemden Minister in het St,an,tablad zal regelt, goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
worden geplaatst, en waarva.n afschrift zal op salarisregelingen van onderwijzers niet meer 
worden gezonden a.an den Raad va.n State, in aanmerking komt en derhalve tegen de be-
Afdeeling voor de Geschillen va.n Bestuur. sluiten va.n Gedeputeerde Staten die goed-

's-Gravenhage, den l0den Juli 1920. keuring ootreffende geen boroep op Ons is 

No. 6824. 

WILHELMINA. toegelaten ; 
De Minister van Onderwija, dat immers de voorchriften betreffende de 
K umten en W etenachappeu, goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 

J. TH. DE VISSER. beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
( Uitgeg. 24 Ang. 1920.) cler salarissen betreffen, deel uitmaken van 

eene regeling, welke na. 1 Januari 1919 geheel 

LAGER ONDERWIJS 
ALGE 1EEN. 

is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzigings
wet is vastgesteld - te dezen aanzien ont

Beroepen in za.ke onder
wij zersjaarweddenrege

ling te oorbeek. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 
Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 

breekt; 
Overwegende wijders, dat art. XI der wijzi

gingswet voorschrijft, dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
a.an de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het ge
zamenlijk beclrag der inkoIIlSten per jaar ; 

a. kraohtens de wetten van 6 Juni 1913 



611 10 JULI. 1920 

(Staatsbl,ad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
bl,ad no. 147); 

b. kraohtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Janua.ri f919 heeft 
plaats gehad. 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
" et in dienst zijnde onderwijzers door burge
meester en wethouders de ja.arwedde telken 
ja.re op evengenoemd gezomenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeentera.ad v66r 1 Ja.nuari 1919 
v~tgesteld als een vaststaande norm worden 
aa.nvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een ·zelfstandig oordeel over de eisohen waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moet vo l
doen, zioh niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de a.ppellanten niet-ontvankelijk te verklaren 

in hunne beroepen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetensohappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waar van afschrili zal worden 
gezonden aan den Ra.ad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenscha'P'[Jen, 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen. 

OJ? de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 1920 
(Staatsbl,ad n°. 58), hen ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in geval 
van hooger beroep, tegen een in 1918 genomeri 
besluit van Gedeputeerde Staten, betreffende 
de goedkeuring van een, eveneens in 1918 ge
nomen, raadsbesluit tot vaststelling van eene 
verordening tot regeling van de jaarwedden 
van de onderwijzers, verbonden a.an openbare 
lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 eene 
beslissing te nemen, waarbij de vereisohte rege
ling wordt vastgesteld, tenzij de beroepen on
gegrond zijn of de appellanten in hunne be 
roepen niet-ontvankelijk zijn, als volkomen 
reohtsgeldig moet worden beschouwd. 

In a.ansluiting a.an deze a.lgemeene redenen' 
en thans overga.ande tot het uitbrengen van 

een ad vies in •zake de onderhavige beroepen, 
hen ik van oordeel, dat eene gewijzigde rege
ling behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, wa.arop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekraohtiging 
wordt aangeboden . 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J, TH. DE VISSER. 

10 Juli 1920. BESLUIT, houdende besohikking 
op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Uithuizermeeden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 20 Februari 1919, n°. 161, 
3de afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Uit
huizermeeden op 23 October 1918 vastge
stelde, op 24 Januari 1919 gewijzigde, ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs a.ldaar. S. 577. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

. Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Uithuizermeeden, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 20 Februari 1919, n°. 161, 
3de afdeeling, tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Uithuizer
meeden, op 23 October 1918 vastgestelde, op 
24 Januari 1919 gewijzigde, verordening tot 
regaling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 375; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 Juli 1920, n°. 6828, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Uithuizermeeden bij zijn besluit van 23 October 
1918, gewijzigd bij besluit van 24 Januari 1919, 
eene verordening tot regeling van de jaarwedden 
der onderwijzers in die gemeente heeft vast
gesteld; 

dat in die verordening o. a. in artikel 1 is 
bepaa.ld, dat de jaarwedde voor het hoofd der 
school voor u . 1. o. te Uithuizermeeden za.l b . 
dragen, eene a.anvangswedde van f 1600, op
klimmende, na 18 dienstjaren, tot een maxi
mum van f 2150 ; 

en in artikel 14, dat deze verordening geacht 

39• 
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wordt in werking te zijn getreden op 1 Januari I 23 October 1918, gewijzigcl bij besluit van 
1918; . I 24 Januari 1919. 

dat bij besluit van 20 Februari 1919, n°. 161, Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
3de afdeeling, Gedeputeerde Staten van Gro- , Wetenschappen is belast met de uitvoering 
ningen aan die verordening hunne goedkeuring van dit besluit, da.t met het rapport van Onzen 
hebben onthouden, op grond, dat de bezoldi- voomoeniden Minister in het Staatsblad zal 
ging van bet hoofd der chool voor u. 1. o. te I worden geplaat t, en wa.arva.n a.fschrift za.r 
Uithuizermeeden onvoldoende moet worden worden gezonden a.an den Raad van State, 
geacht, terwijl zij eene a.fzonderlijke regeling a.fdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 
wenschen opgenomen te zien omtrent de uit- 's-Gra.,enha.ge, den lOden Juli 1920. 
betaling der ja.arwedde gedurende ee~ wegens I WILHELMINA. 
zwa.n gerschap a.an gehuwde onderwiJzeressen 
verleend verlof, De Minister van Oml,erwijs, 

' n r ha da.t tegen dat besluit de Raad der gemeente Kunsten en "etensc ppen, 
Uithuizermeeden bij Ons in beroep is gekomen ; J. TH. DE VISSER. 

Overwegende, da.t het bedrag, waarop de ( Uityeg. 18 Auy. 1920.j 
Raad der gemeente Uithuizermeeden de ja.ar
wedde van het hoofd der school voor u. 1. o. 
a.ldaar heeft bepaald, onvoldoende is te achten 

No. 6828. 

en dat in de verordening eene bepaling behoort LAGER ONDERWIJS 
te worden opgenomen omtrent de uitbetaling ALGEMEEN. 
der jaarwedde gedurende een wegen zwanger
schap a.an gehuwde onderwijzeressen verleend 
vedof; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat artikel 1, onder la, za.l luiden : 
,,Art. 1. De jaarwedden van het oncler

wijzend personeel der openbare la.gere scholen 
bedragen : met inbegrip van hetgeen den onder
wijzers wordt toegekend ingevolge de wet van 
23 Februari 1918 (StaatBblad n°. 147): 

1. A. voor het hoofd der school voor 
u. 1. o. te Uithuizermeeden: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
I. 
g. 

met 

" 
" 

minder dan 2 dienstjaren 
2 en meer, doch minder da.n 

4" 
6 " 
8" 

10 ,, 
12,, 

f 1700 
4 1800 
6 1900 
8 1950 

10 2000 
12 2050 
14 2100 

h. ,, 14 ,, 16 2150 
i. 16 ,, 18 2200 
j. ,, 18 ,, ,, dienstja.ren 2250 
en dat a.an artikel 11 za.l worden toegevoegd 

een tweede lid, luidende : 
,,Aa.n gehuwde onderwijzeressen, die hare 

bevalling te gemoet zien, wordt een verlof ver
leend, ingaande 3 maanden v66r het tijdstip, 
waarop de beva.lling kan worden verwacht en 
eindigende 2 maanden na. hare bevalling. Ge
durende den tijd van dit verlof, wordt van de 
jaarwedde de helft ingehouden" ; 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het raadsbesluit van 

Beroep van den Ra.ad 
van Uithuizermeeden, 

onderwijzersjaarwedden
regeling. 

's -Gra.venhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 
1919, no. 82, werd vanwege Uwe Majesteit om 
consideratien en a.dvies in mijne handen gesteld 
het ad vies van den Ra.ad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, no. 375, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door U'l\e l\fa.jesteit 
te nemen besluit, betrtifiende het beroep, waar
van kra.chtens machtiging van Uwe Majesteit, 
van 5 Juli 1919, n°. 24, de overweging door mij 
bij die Afdeeling i aanha.ngig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt a.ls volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Uithuizermeeden, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen, van 20 Februari 1919, n°. 161, 
3de afdeeling, tot onthouding der goedkeuring 
a.an de door den Raad der gemeente Uithuizer
meeden op 23 October 1918 vastgestelde, op 
24 Januari 1919 gewijzigde, verordening tot 
regeling der jaa.r'l\ edden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
a.ldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 375; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van van <lit besluit, waar van afschrift zal worden 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van I gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 

Overwegende : dat met de in-werking-treding voor de Geschillen van Bestuur. 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot De Minister van Onderwijs, 
regeling van het lager onderwijs, die de salarissen j K unsten en Wetenlichappen, 
der onderwijzers op nieuwen grondslag regelt, I 
goedkeuring van Gecleputeerde Staten op Met clit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver-
salarisregelingen van onderwijzers, niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de be

sluiten van Gedeputeerde Staten die goedkeu
ring betreffende , geen beroep op Ons is toe
gelaten; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vast stelling 
der- salarissen bctreffen, deel uitmaken van 
eene regeling, welke na 1 Januari 1919 gehoel 
is ver vallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in art. XIII en XIV der wijzi
gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien 
ontbreekt; 

Overwegende wijders, dat art. XI der wijzi
gingswet voorsohrijft, dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden, waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere soholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn clan het ge
zamenlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (St,aats
blad n°. 147); 
· b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 

verordening (d. i. de plaatsolijke verordening ) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 heeft 
plaat s gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door burge
meester en wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgestelcl ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgosteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmcde een besluit, hetzij ,an Gede
puteerde Staten, hetzij .van Ons , gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eisohen, waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwijze moat vol
doen, zich niet verdraagt; 

Gezien de wet tot regoling van het lager 
ondorwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk t e verklaren 

in zijn beroep . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetensohappen is belast met de uitvoering 

I eenigen. 
Op de gronden , aaµgovoerd in mijn rapport 

1 van 4 Februari 1920, n°. 10 322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleicl 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staa>sblad n°. 58), ben ik van oordeel, 
dat de bovoegdheid van Gedeputcerde Staten, 
om eeno in 1918 vastgestelde on in 1919 ge
wijzigde verordening tot regeling van de jaar
wedden van de onderwijzers, verbonden aan 
openbare lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 
al clan niet goed te keuren, en de bevoegdheid 
van Uwe Majesteit, om in geval van hooger 
beroep tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten, die goedkeuring betreffende, eene be
slissing t e ncmen , waarbij de vereischte regeling 
wordt vastgcstcld, tenzij het beroep ongegr nd, 
is, of de appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk is, a.ls volkomen rechtsgeldig moeten worden 
bcschouwd . 

In aansluiti.ng aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van een 
advies in zake het onderhavige berocp, ben ik 
van oordeel , dat eene gewijzigde regaling be
hoort t e worden vastgesteld. 

De gronden, waarop cl.it oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig t er bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De MinisteT van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

10 Juli 1920. BESLUIT, houdende beschikking 
op de beroepen, ingesteld door 1°. W. F. 
Carriere en 2°. D. Stoutjesdijk, ondcrwijzers 
aan de openbare lagere school te Nieuwe
To'll{Je, tegcn het besluit van Gedoputeerde 
Staten van Zuidholland, van 2 April 1918, 
B n°. 779, (4e afd.), G. S. n°. 106, tot 
goedkeuring van eene verordening tet rege
ling van de wedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
in die g meente. S. 578. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
door 1°. W. F. Carriere en 2°. D. Stoutjesdijk, 
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onderwijzers aan de openbare lagere school te 
N ieuwe-Tonge, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Zuidholland, van 2 April 
1918, B. n°. 779, (4e afd.), G. S. no. 106, tot 
goedkeuring van eene verordening tot regaling 
van de wedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs in die ge
meente ; 

Den Raad van State , afdeeling voor geschil
len van bestuur gehoord, advies van 7 Januari 
1920, n°. 511 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , van 
6 Juli 1920, n°. 548, afdeeling lager onderwijs 
algemeen; 

O,-erwegende, dat de raad der gemeente 
Nieuwe-Tonge bij zijn besluit van 14 Ma.art 
1918 eene verordening tot regeling van de 
jaarwedden der onderwijzers in die gemeente 
heeft vast gesteld ; 

dat in die verordening o. a . de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

Art. 1. De jaarwedden van het onderwijzend 
personeel der openbare lagere school bedragen 
met inbegrip van hetgeen door hen genoten 
wordt krachtens de wet van 23 Februari 1919 
(Staatsbl,ad, no. 14 7) : 

1°. voor het hoofd der school : 
a. met minder dan 5 dienstjaren f 1400 
b. 5 en meer, doch minder dan 10 1500 
c. ,, 10 ,, 15 1600 
d. ,, 15 ,, ,, 20 1700 
e. ,, 201 ,, ,, dienstjaren 1800 
2°. voor elk der onderwijzers, die het hoofd 

d er school bijstaan : 
a. met minder dan 2 dienstjaren 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 

f 700 
800 
900 c. 4 

d. 6 
e. 8 

f. " 
10 

" 
" 
" 
" 

6 
8 1000 

10 ll00 
13 1200 

g. ,, 13 ,, ,, dienstja.ren 1300 
3°. voor elk der onderwijzers , die het hoofd 

der school bijstaan en den rang van hoofd
onderwijzer bezitten f 200 meer dan onder 2°. 
bepaald en wanneer zij den leeftijd van 23 jaren 
volbracht hebben en volgens art. 24 der wet 
tot regaling van het lager onderwijs moeten 
aanwezig zijn in scholen met meer dan 4 onder
wijzers f 300 meer dan onder 2°. bepaald ; 

40_ . . . .. . . .. ' 
dat bij besluit van 2 April 1918, B. n°. 779 

(4de afd.) G. S. n°. 106, Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland aan die verordening hunne 
goedkeuring hebben verleend ; 

dat de appellant onder 1°. verzoekt, de rege-

ling vast te stellen , zooals zij door den Raad 
is va.stgesteld, doch zonder de clausule ,,met 
inbegrip van hetgeen door hen genoten wordt 
krachtens de wet van 23 Februari 1918 (Staats
bl,ad, n°. 147)" ; 

dat de appellant onder 2°. verzoekt de be
looning voor de verplichte hoofdakte voor den 
in functie zijnden onderwijzer met verplichte 
hoofdakte op f 400 te stellen ; 

Overwegende, dat nu de Raad der gemeente 
Nieuwe-Tonge de jaarwedden heeft vastgesteld 
met inbegrip van hetgeen door de onderwijzers 
genoten wordt krachtens de wet van 23 Fe
bruari 1918 (Staatsbl,ad, n°. 147), voor sommige 
onderwij zers een geldelijk nadeel is ontstaan, 
vermits daartegenover de gemeentelijke duur
te bij slag is vervallen ; 

dat de belooning voor den in functie zijnden 
onderwij zer met verplichte hoofdakte op f 400 
behoort te worden gesteld ; 

Habben goedgevonden en verst aan : 
t e bepalen, dat artikel 1, onder 1°. tot en met 
30,, za.l luiden: 

,,Art. 1. De jaarwedden van het onder
wijzend personeel der openbare lagere school 
bedragen : 

10. voor het hoofd der school: 
a. met minder dan 5 dienstjaren 
b. 5 en meer , doch minder dan 10 
c. ,, 10 ,, 15 

f 1400 
1500 
1600 

d. ,, 15 ,, ,, 20 1700 
e. ,, 20 ,, ,, dien tjaren 1800 
2°. voor elk der onderwijzers , die het hoofd 

der sch ol bijstaan : 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 700 
b. 2 en meer , doch minder dan 4 80C 
c. ,, 4 ,, 6 900 
d. 6 8 1000 
e. ,, 8 ,, 10 ll00 
f. ,, 10 ,, 13 1200 
g. ,, 13 ,, ,, dienstjaren 1300 

30_ voor elk der onderwijzers, die het hoofd 
der school bijst aan en den rang van hoofd
onderwij zer bezitten, f 200 meer dan onder 2°. 
bepaald en wanneer zij den leeftijd van 23 jaren 
volbracht hebben en volgens artikel 24 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs moeten 
aanwezig zijn in scholen met meer dan 4 onder
wij zer f 300 meer dan onder 2°. bepaald, met 
dien verst a.nde, dat dit bedrag voor den in 
functie zijnden onderwijzer met verplichte 
hoofdakte op f 400 za.l worden bepaald" ; 

en voor het overige de verordening vast te 
stellen overeenkomstig het Ra.adsbesluit van 
14 Maart 1918. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
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Wetenschappen is belast met de uitvoeru;ig 
".an dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsbl,ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den lOden Juli 1920. 

N°. 548. 

WILHELMINA. 
De Minister van Ond,erwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Tu. DE VISSER. 

(Uitgeg. 18 Aug. 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroepen in 7,a,ke 
onderwijzersjaarwedden

regeling te Nieuwe-Tonge. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van '10 Januari 
1920, n°. 16, werd van wege Uwe Majesteit 
om con ideratien en ad vies in mijne handen 
gesteld het advies van den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur, van 
7 Januari 1920, no. 511, vergezeld van het 
ontwerp van een met redenen omkleed, door 
Uwe Majesteist te nemen besluit, betreffende 
de beroepen, waarvan, krachtens machtiging 
van Uwe Majesteit, van 5 December 1919, 
no. 26, de overweging door mij bij die afdeeling 
is aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit , luidt als volgt: 
WIJ WILHELMINA, ENZ . ; 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
10. W. F. Carriere en 2°. D. Stoutjesdijk, 
onderwijzers a.an de openba.re la.gere school 
te Nieuwe-Tonge, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuidlwll,and van 2 April 
1918, B. n°. 779, (4de afd.) G. S. n°. 106, tot 
goedkeuring van eene verordening tot regaling 
van de wedden van het onderwijzend personae! 
bij het openbaar lager onderwijs in die ge
meente; 

Den Ra.ad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
7 J anuari 1920, n°. 511 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende: dat met de in-werking
treding op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 
wet tot regeling van het Lager onderwijs, die 

de sa.larissen, der onderwij zers op nieuwen 
grondslag regelt, goedkeuring van Gedepu
teerde Staten op salarisregelingen van onder
wijzers niet meer in aanmerking komt en der
hal ve tegen de besluiten van Gedeputeerde 
Staten, die goedkeuring betreffende geen beroep 
op Ons is toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerdo Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, deel uitmaken van 
eene regeling welke na 1 Januari 1919 geheel 
is verva.llen, terwijl eene overgangsbepaling -
zooals o. a. in art . XIII en XIV der wijzigings
wet is va.stgesteld- te dezen aanzien ontbreekt; 

Overwegende wijders, dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden, waarop de onderwijzers 
a.an de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het ge
zamenlijk bedrag der inkomsten 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 (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verordening door 
den gemeentera.ad v66r 1 Ja.nuari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door burge
meester en wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag wordt 
vastgesteld ; 

• dat derha.l ve door de wet de sala.risregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 
vastgesteld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel, over de eischen, waar
aan eene sala.risregeling redelijkerwij ze moet 
voldoen, zich niet verdaagt; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellanten, ieder voor zooveel hem aan

ga.at, in hunne beroepen niet-ontvankelijk te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan a.fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State , Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 
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Met <lit ontwerp besluit ka.n ik mij niet 
\-creenigen . 

Op de gronden, a.a.ngevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10 322, a.fdeeling 
Lagor Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid 
heeft tot Uwer Majesteits besluit van 6 Februari 
1920 (Staatsblail n°. 58), ben ik van oordeel, 
dat de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om 
in goval van hooger beroep tegen een in 1918 
genomen besluit van Gedeputeerde Staten, 
betreffende de goedkeuring van een, oven
eens in 1918 genomen raadsbesluit tot vast
stelling van eene verordening, regelcnde de 
jaarwedden van de onderwijzers aan openbare 
lagere scholen, ook na 1 Januari 1919 eone be
slissing te nemen, waarbij de vereischte rege
ling wordt vastgesteld, tenzij de beroepen on
gegrond zijn, of de appellanten in hunne be
roepen niet-ontva.nkelijk zijn, als volkomen 
rechtsgeldig moet worden beschouwd. 

In aansluiting, aa.n deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderha.vige beroep, 
ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde regaling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, wa.arop dit oordeel steunt, zijn 
vermelil in het ontwerp-besluit, da.t Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekra.chtiging 
wordt aa.ngeboden. 

De Mini&ter van Onderwijs, 
J. TH. DE VISSER. 

-Den Raad rnn tate , Afdecling ·rnor de, 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advics van 
29 October 1919, n°. 354; 

Op de voordra.cht van On zen Ministe1· ,an 
Onderwijs, Kunsten en Wctenschappen van 
6 Juli 1920, n°. 6825, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemcente 
Schiermonnikoog bij besluit van 15 November 
1918, heeft vastgesteld eene verordcning, 
regelende bet bedrag der ja.a.n.edden van de 
onderwijzers, verbonden aan de openbare 
la.gere scholen in die gemeente ; 

dat Gedepu.teerde Staten van Friesland bij 
besluit van 5 December 1918, n°. 104, 2de 
afdeeling, die verordening aa.n den gcmeente
ra.ad hebben teruggezonden, met verzoek om 
wijziging; 

rlat de gemeentera.a.d bij besluit van 24 Decem
ber 1918, de verordening ongewijzigd opnieuw 
heeft vastgesteld ; 

dat in die verordening o. a. de volgende be
palingen zijn opgenomen : 

in artikel 1, dat het hoofd der openbare lagere 
school t e Schiermonnikoog ecne aanvangsjaar
wedde geniet van f 1050, opklimrnende na 
20 dienstjarcn, tot cen maximum van f 1450; 

in artikel 2, da.t de onderwijzers en onder
wijzeressen ecne a.a.nvangsjaa.rwcdde genietcn 
van f 700, opklimmende na 20 dienstjaren. tot 
een maximum van f 1100 ; 

in art•kel 4, dat de jaarweddc voor elk der 
onderwijzers of ondorwijzeressen, die hot hoofd 

10 Juli 1920. BESLUIT, houdende beschikking der school bijstaan en den rang van hoofdonder
op het beroep, ingesteld door den Ra;d "l\ijzer bezitten, verhoogd wordt met f 100, 
der gemeente Schiermonnikoog tegen het boven het in artikel 2 genoemd bedrag en met 
besluit van Gedeputeerde Staten van f 200, wanneer zij den 23 jarigen leeftijd hebben 
Friesland, van 2 Januari 1919, n°. 91, volbracht en volgens artikel 24 der wet op het 
2• afdeeling, tot onthouding der goed- lager onderwijs, in school aanwezig rnoeten 
keuring a.an de door den Ra.adder gemeen- zijn, als de chool meerdan 4onderwijzers(e sen) 
te Schiermonnikooq op 16 ovember 1918 telt; 
vastgestelde verordening tot regeling der in rr.rtikel 7, dat deze 
jaa.rwedden van bet onderwijzend perso- wordt in werking te zijn 
neel bij het openbaar lager onderwijs 1917; 

verordening geacht 
getreden 1 J anuari 

aldaar. S. 579. dat bij besluit van 2 Januari 1919, n°. 91, 
W;J WILHELMINA, ENZ.; 2de afdeeling, Gedeputeerde Staten ,an Fr ,es-
Beschikkende op het beroep, ingesteld door land aan die verordening hunne goedkeuring 

den Raad der gemeente Schiermonnikoog, hebben onthoudcn , op grond, dat de rnror
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van dening niet voldoet aan de door hen gestelde 
Friesland, van 2 Januari 1919, n°. 91, 2de normen; 
afdeeling, tot onthouding der goedkeuring aa.n dat tegen dat be luit de raad der gemeente 
de door den Raad der gemeente Schiermonnik- Schiermonnikoog bij Ons in beroep is gekomen, 
oog op 15 ovember 1918 vastgestelde ver- met verzoek, da.t eene regaling worde vastge
ordening tot regeling der ja.a.rwedden van het I steld overeenkomstig het raadsbe_sluit van 
ondcrwijzend personeel bij het openbaar lager 15 November 1918; 
onderwijs aldaar ; Overwegende, dat de beclragen, waarop de 
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raad der gemeen~e Schiermonnikoog de jaar- : eene tegemoetkoming in de huishuur ved eend, 
wedden van het hoofd en de onderwij zers, de I van f 100 per jaar" . 
belooning voor het bezit van de hoofdakte, I ,,Art. 6. Indien herhalingsonderwij s wordt 
de tegemoetkoming in de huishuur , de belooning I gegeven , zullen zij , d ie daarmede worden bc]ast, 
voor het geven van herhalingsonderwij s , en de eene belooninggenieten van f 1 per lesuur, indien 
vergocding voor het geven van onderwijs in zij niet, en van f 1.20 per lesuur, indien zij wel 
vreemde t alen , heeft bepaald, onvoldoende in het bezit der hoofdakte z\in" ; en voor het 
zijn te achten ; o verige de verordening vast t e st ellen o vereen-

Gezien de wet t ot regeling van het lager komstig het raadsbcsluit van 15 November 
onderwijs; 1918, nader vastgesteld bij besluit van 24 

Hebben goedgevonden en verstaan : December 1918. 
te bepalen , dat on verminderd hetgeen dooi Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

het hoofd der school en de onderwijzers wordt Wetenschapperi , is belast met de uitvoering 
genoten, krachtens de wet van 23 Februari 1918 van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
(Staatsblad no. 1471, artikel 1, eerst e lid, artikel voornoemden :Minist er in het Staatsblad zal 
2, eerste lid , artikel 3, eerste lid , artikel 4, worden geplaatst , en waar van afschrift zal 
artikel 5, eerst e lid , en art ikel 6 zullen luiden : worden gezonden aan den Raad van State , 

,,Art. 1, eerst e lid. Het hoofd der openbare Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur . 

lagere school t e Schiermonnikoog geniet eene 's-Gravenh'1ge, den lOden Juli 1920. 

jaarwedde als volgt : WILHELMINA. 
a. met minder dan 2 dienstjaren f 1100 
b. 2 en meer, doch minder dan 4 1200 
c. 4 ,, 6 1300 
d. 
e. 

f. 
g. 

6,, 

8 " 
,, 10 ,, 

12 

8 
10 
12 
15 

1400 
1500 
1600 
1650 

h. 15 ,, c'ienstjaren 1700 
,,Art; 2, eerste iid. De onderwijzers en 

onderwij zercssen geniQten eene jaarwedde als 
volgt: 

a. met 
b. 
r. . 
d. 
e. 
;. 
g. " 

minder dan 2 dienstjaren 
2 en meer, d och minder dan 4 
4 6 
6 
8 

10 
12 

,,, 
8 

10 
12 
15 

700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1250 

h. 15 ,, dienstjaren 1500 
,,Art. 3, eerste lid. Ingeval onderwij s in 

vreemde talen wordt gegeven, wordt f 200 
vergoeding per akte toegekend voor elke der 
talen, waarin dat onderwijs wordt gegeven". 

,,Art. 4. De jaarwedde voor elk der onder. 
wijzers of onderwij zeressen , d ie het hoofd der 
school bijst aan en den rang van hoofdonder
wijzer bezitten, wordt verhoogd met £ 200, 
boven het in .artikel 2 genoemd bedrag en met 
f 250, wanneer zij den 23-j arigen leeftijd hebben 
volbracht en volgens artikel 24 der wet op het 
lager onderwij s in school aanwezig moeten 
zijn als de school meer dan 4 onderwijzers(essen) 
telt". 

,,Art . 5, eerste lid. Aan de mannelijke onder
w ijzers, die den 28-jarigen leeftijd ],ebben be 
reikt, wordt bovendien , indien zij gehuwd zijn, 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen , 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 18 Aug. 1920.) 

N°. 6825. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van den Raad van 
Schiermonnikoog, onder

wij zersjaarweddenregeling. 

' s-Gra.venhage, 6 Juli 1920. 

Aan de Kaningin. 

Bij Ka.binet sbeschikking van 17 November 
1919, n°. 81, werd van wege Uwe Majosteit om 
consideratien en ad , ies in Inijne hand en gesteld, 
het ad vies van den Raad van State , Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, van 29 October 
1919, n°. 354, vergezeld van het ontwerp van 
een met redenen omkleed, door Uwe Majesteit 
t o nemen besluit, betreffende het bel'Oep, 
waar van, krachtens machtiging van Uwe 
l\fajesteit, van 23 April 1919, n°. 4, d e over 
weging door Inij bij die Afdeeling is aanhangig 
geinaakt. · 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
_WTJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door 
den Raad der gemeente Schiermonnikoog tegen 
het besluit van Gedeputeerde Stat en van 
F'rieslar>d, van 2 J anuari 1919, n°. 91 , tot ont
houding der goedkeuring aan de door den Raad 
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der gemeente Schiermonnikoog op 15 November 
1918 va tgcstelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar Jager onderwijs aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillcn van Bestuur, gehooid, advies van 
29 October 1919, n°. 354; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat met de in-werking-treding 
op 1 Januari 1919 van de gewij zigde wet tot 
rC'goling van het lager onderwijs, die de salarissen 
dcr onderwijzers op nieuwen goondslag regelt, 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten op 
sa!arisregelingen van onderwij zers, niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de be
s!uitcn van Gedeputeerde Staten die goed
keuring betreffende, geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststelling 
der salarissen betreffen, dee! uitmaken van 
eene regeling, welke na 1 Januari 1919 geheel 
1s ver vallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in art . XIII en XIV der wijzi
gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien 
ontbreekt; 

Overncgende wijders, dat art. XI der wijzi
gingswet voorschrijft, dat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden, waarop de onder
wijzers aan de open bare ag:ore scholen krachtens 
deze wet aanspraak herben, Jager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag der inkomsten per jaar. 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staats
b/,ad no. 147); 

b. krachtenR de in het eerste lid hedoelde 
,-erordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de -vaststelling van die verordening door 
den gemeenteraad voor 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door burge
meester en wethouders de jaarwedde telken 
jare op evengenoemd gezamenlijk hedrag wordt 
vastgesteld ; 

dat derhal ve door de " et de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgestcld als een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een hesluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
een zelfstandig oordeel over de eischen, waaraan 
eene salarisregeling redelijkerwij~ moet vol
doen, zich niet verdraagt ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebhen goedgevonden en verstaan : 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn heroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 

Wetenschappen is helast met de uitvoering 
van <lit heslnit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State , Afdeeling 
voor de Geschillen van hestuur. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen , 

Met dit ontwerp-beslnit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10.322, afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft 
tot Uwer Majesteits beslnit van 6 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 58), hen ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om eene 
in 1918 vastgestelde verordening tot regeling 
van de jaarwedden van de onderwijzers, ver
bonden aan openbare lagere scholen, ook na 
1 J anuari 1919 al dan niet goed te keuren, en 
de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger heroep tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten, die goedkeuring he
treffende, eene beslissing . te nemen, waarbij 
de vereischte regeling wordt vastgesteld, tenzij 
het beroep ongegrond is, of de appellant in 
zijn heroep niet-ontvankelijk is, als volkomen 
rechtsgeldig moeten worden beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het nitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
hen ik van oorde 1, dat eene gewijzigde regeling 
behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop <lit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het · ontwerp-hesluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter hekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De .llfinister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. 'l°H. DE VISSER. 

10 Juli 1920. BESLUIT, waarbij de wet van 
4 December 1872 (Staatsb/,ad n° 134), 
houdende voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten, met uitzondering van art. 20 
van toepassing verklaard wordt op nek
kramp. s. 580. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat meerdere gevallen van 
nek:kramp in het Rijk voorkwamen; 
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Gelet op a.rtikel 1 der wet van 4 December Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
1872 (Staatablad n°. 134), la.a.tstelijk gewijzigd de na. te noemen gymnasia der vereeniging 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatablad n°. 165) ; ,,Ons Middelba.ar Onderwij in oord-Brabant", 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van gevestigd te 's-Hertogenbosch, te rekenen van 
Arbeid van 26 l\iei 1920, n°. 8174, a.fdeeling 1 September 1919, voor cen tijdva.k van zes 
Volksgezondheid ; ja.ren a.an te wijzen a.ls bevoegd, om, met in

Den Raad van State gehoord (advies van achtneming der desbetreffende wettelijke voor-
29 Juni 1920, n°. 30) ; schriften, aan hunne lcerlingen, die bet onder-

Gelet op het nader rapport van Onzen wijs tot aan bet einde hebben bijgewoond, een 
Minister van Arbeid van 8 Juli 1920, n°. 11981, getuigschrift van bekwaamheid tot universi
afdeeling Volksgezondheid; ta.ire studien af te geven, dat met bet getuig

Hebben goedgevonden en versta.a.n te schrift in artikel 11 der hoogeronderwijswet 
bepalen : j vermeld, wordt gelijk gesteld : 
Art. 1. De wet van 4 Decem her 1872 1 °. de afdeeling gymna-si um van het St. • or-

(Staat.sblad n°. 134), houdende voorzieningen bertus lyceum te Roosendaal; 
tegen besmettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd \ 2°. de afdeeling gymnasium van bet St. Ger
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), trudis lyceum te Roosendaal ; 
is met uitzondering van artikel 20, gedurende 3°. de a-fdeeling gymnasium van het St. Ca-
een jaar in het geheele Rijk van toepassing op tharina lyceum te Eindhoven. 
nekkramp. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

2. Dit besluit treedt in werking metingang Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van den tweeden dag na dien der dagteekening van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
van het Staatl!blad en de Staatswurant , waa.rin geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge-
het geplaatst is. zonden a.an den Raad van State. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig in 
het Staatsblad en in de Staatl!courant za.1 worden 
gepla.a.tst en wa.a.rva.n afschriit zal worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

's-Gravenhage, den !Oden Juli 1920. 

WILHELMINA. 

- De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 29 J uli 1920.) 

13 J uli 1920. BESLUIT tot aanwJJzmg, over
eenkomstig artikel 157 der hoogeronderwij • 
wet van: 

l 0 • de afdeeling gymnasium van het 
t. Norbertus lyceum te Roosendaal; 
2°. de afdeeling gymnasium van het 

St. Gertrudis lyceum te Roosendaal ; 
3°. de afdeeling gyrnna ium van het 

St. Catharina lyceum t e Einclhoven. S.581. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Juni 1920, n°. 1954/3, afdeeling Hooger 
Onderw.ijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronclerwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (aclvies van 

29 Juni 1920, n°. 25); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

aoemden Minister van 9 Juli 1920, n°. 2400, 
afcleeling Hooger Onderwij ; 

Het Loo, den 13den Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Ondemvijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 18 Aug. 1920 .) 

13 Juli 1920. WETTEN, houdende naturali
satie van: 

Johann Pauli, geboren tc Ooblenz (Pruisen) 
den 10 Juli 1870, zonder beroep, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 
s. 582. 

Johann Kohlbecher, geboren te Moselkern, 
gemeente Garden (Pruisen) den 14 Juli 
1864, schipper, wonende te Lobith, ge
meente Herwen en Aerdt, provincie Gel
derland. S. 583. 

Josephus Philomena Augustus · Hoeck, ge
boren te Antwerpen (Belgie) den 5 Decem
ber 1898, handelscorrespondent, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland . 
s. 584. 

Christian Dingena, geboren te Poppelsdorf 
(Pruisen) den 13 Juni 1873, parselein
draaier, wonende te Bonn (Prui.gen). 
s. 585. 

Friedrich Ehrenfried Oskar Leichel, geboren 
te Duisburg (Pruisen) den 23 Januari 1870, 
orgelmaker, wonende te Arnhem, provincie 
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Gelderland en Lidia Elise Frida Leichel, 
gehoren to Arnhem, (Gelder/and) den 17 
Februari 1898, kautoorbediendc, wonende 
te Arnhern, provincie Gelderland. S. 586. 

Leonore Mirando lie, weduwe van Dr. Hendrik 
Enno Boeke, geboren te Semarang (Neder
landsch-Indie) den 2 November 1884, zon
der beroep, wonende te Utrecht, pronncie 
Utrecht. S. 587. 

Christian Walter, gehoren te Barona bij Jaffa 
(Palestina) den 18 September 1883, boek
drukker, wonende te Baarn, provincie 
Utrecht. S. 588. 

Maria Albertina Wilhelmina Verhoeven, ge
boren te Ellen (Pruisen) den 15 Maart 1887, 
zonder beroep, wonende te Ellen, Pruisen. 
s. 589. 

Peter Leemhuis, geboren te Weener (Pruisen) 
den 8 Augustus 1860, zonder beroep, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 590. 

Franz Meertens, geboren te iJI11.ngersdorf 
(Pruisen) den 3 Augustus 1873, glasblazer, 
wonende te Sint-Jans-Molenbeek, Belgie. 
s. 591. 

Bernard Gustav August Emil Schrand, ge
boren te Osnabr1J,ck (Pruisen ) den 19 Janu
'ari 1874, koopman, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland. S. 592. 

Wilhelm Carl Redlich, geboren te Konigs
berg (Pruisen) den 11 Maart 1866, tand
meester, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. S. 593. 

Maria Anna Henrica Meij, weduwe van 
Johann Engelbert Sluijter, geboren te 
Gendringen (Gelderland) den 5 Augustus 
1863, zonder beroep, wonende te Gendrin
gen, provincie Gelder/,a,nd. S. 594. 

Adrianus Picard, geboren te Ambarawa (Ne
derlandsch-lndie) den 26 Juni 1889, vlie
genier, wunende te ' s-Gravenhage, ptovincie 
Zuidholland. S. 595. 

Peter Rudolf Noll, geboren te Vallendar 
(Pruisen) den 11 April 1873, schipper, 
wonende te Lobith, gemeente Herwen en 
Aerdt, provincie Gelderland. S. 596. 

Julius Thoenies , geboren te Willebadessen 
(Pruisen) den 7 Februari 1857. klavier
stemmer en -hersteller, wonende te Amster
dam, provincie N oordholland. S. 597. 

Joseph Eliza Sinzig, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 4 Augustus 1897, schip
per, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 598. 

Ambrosius Alexander Seemann, geboren te 
Forsthaus-Schall (Pruisen) den 9 Maart 

1893, gemeenteambtenaar, wonende te 
Leiden, provincie Zuidholland. S. 599. 

F riedrich Wilhelm Carl Alfred Brack, ge
boren te Giessen (Ilessen) den 21 Juli 1896, 
koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. S. 600. 

Joseph J ean Bertrand, geboren t e Roclenge 
(Belgie) den 30 Juni 1860, winkelier, wo
nende te Amsterdam, provincie Noord
holland. S. 601. 

Ernst Johann Hillmer, geboren te Oloppen
burg (Oldenburg) d~n 27 Juli 1883, koop
man, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland. S. 602. 

J ohann Ernst Emil H ein, geboren te Schlich
tingsheim (Pruisen) den 6 Juli 1868, hotel
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 603. 

Adolf Wulff, geboren te Hamburg (Duitsch
land) den 11 Maart 1896, landbouwkunclig
ingenieur, wonende t e Wageningen, pro
vincie Gelderland. S. 604. 

K arl H einrich Schroder, geboren te Osnabruck 
(Pruisen) den 25 Maart 1869, procuratie
houder, wonende t e Rotterdam, provincie 
Zuidholland. S. 605. 

Jacob H amacher, geboren t e Stettemich(Prui
sen) den 9 September 1879, treincontroleur, 
wonende te Gennep, provincie Limbu1·g. 
s. 606. 

Olbert Brink, geboren te Frensdorf, gcmeente 
Nordhorn (Prnisen ) den 4 December 1860, 
reiziger, wonende te Amsterdam., ptovi c-ie 
Noordholland. S. 607. 

14 Juli 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Bezwaren, door B. en W. ontleend aan 
den persoon des verzoekers, steunen met 
op de Hinderwet en komen derhalve als 
weigeringsgrond niet in aanmerking. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
G. H . van der Mark te Leeuwarden t egen het 
besluit van B. en W . clier gemeente van 
29 J anuari 1920, waarbij hem vergunning is 
geweigerd tot opri chting van een vleeschwaren
fabriek en het plaatsen en in werking brengen 
van een electro-motor van 5 P .K. in het perceel 
Worte!haven 85, kad. bekend gem. Leeuwarden 
sectie A no. 1505; 

Den Raad van State, afdeeling ,-oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advics van 
30 Juni 1920, n°. 175 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister ,-an 
Arbeid van 10 Juli 1920, n°. 372 H, afd. Arbeicl; 
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0., dat B. en W. de vergunning hebben 
geweigerd uit overweging dat de inrichting 
zal worden opgericht in de dicht bebouwde 
kom der gemeente ; dat hierdoor schade .en 
hinder van ernstigen aard voor de omgeving 
te duchten is, aan welk bezwaar in verband 
met den persoon des verzoekers door het 
stellen van· voorwaarden niet kan worden 
tegemoet gekomen ; dat de verzoeker toch 
reeds, zonder daarvoor de vereischte vergun
ning te hebben bekomen, zijn bedrijf op ver
schillende plaatsen in hunne gemeente heeft 
uitgeoefend, waarover herhaaldelijk klachten 
uit de omgeving zijn vernomen ; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat geen 
der eigenaren of gebruikers der belendende 
perceelen bezwaren tegen de voorgenomen 
inrichting te berde heeft gebracht en dus door 
de naaste belanghebbenden geen schade of 
hinder wordt geducht ; dat in het besluit 
,erzuimd wordt aan te geven waarin de schade 
en hinder zal bestaan, terwijl noch de fabricage 
noch de inwerkingstelling van een motor van 
5 P.K. uit den aard der zaak tot schade of 
hinder, aanleiding kunnen geven ; dat hij voorts 
betwijfelt of juist is het standpunt, in de aange
vallen beslissing ingenomen, dat geen voorwaar
tlen kunnen worden gesteld ,,in verband met 
den persoon de verzoekers" ; dat toch de 
Hinderwet algemeene regelen kent en stelt, 
waarbij de persoon, die vergunning aanvraagt, 
buiten het geding gehouden wordt ; dat dus 
stilzwijgend is toegegeven dat door het stellen 
,an voorwaarden wel kan worden tegemoet 
gekomen aan de bezwaren die h unnen bestaan 
en B. en W. onder deze omstandigheden de 
vergunning hadden behooren te verleenen ; 

0., dat de bezwaren door B. en W. ontle_end 
aan de persoon des verzoekers niet steunen op 
de Hinderwet en mitsdien als weigeringsgrond 
niet in aa.nmerking komen ; 

dat uit een nader ingesteld deskundig 
onderzoek is gebleken dat a.an het bezwaar 
van hinder van ernstigen aard, welke • van de 
voorgenomen inrichting is te duchten, door bet 
st-ellen van voorwaarden kan worden tegemoet 
gekomen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vemietiging van het bestreden besluit 
aan G. H. van der Mark te Leeuwarden en 
zijne rechtverkrijgenden alsnog vergunning 
te verleenen tot oprichting van een vleesch
warenfabriek en het plaat en en inwerking
brengen van een electro-motor van 5 P.K. in 
het perceel Wortelhaven- 85, kad. bekend 

gemeente Leeuwarden ectie A n°. 1505, 
overeenkomstig de aan dit besluit gehechte 
beschrijving en plattegrondteekening en voorts 
onder de volgende voorwaarden : 

1. dat de vloer in de werkplaats worde 
vervangen door een betonvloer van ten minste 
8 c.M. dikte, uitgevoerd in waterdichte specie, 
zuiver vlak afgewerkt en afhellende naar een 
na te noemen kolk ; 

2. dat op het laagste punt in den vloer een 
waterdichte stankvrije kolk worde gemaakt, 
aansluitende op het gemeenteriool, voor afval 
van het spoelwater uit de inrichting ; 

3. dat de wanden en zoldering in de werk
plaats vlak en glad worden afgewerkt; 

4. dat het rookhok van steensmetselwerk 
worde opgetrokken en afgesloten met een 
goed sluitende ijzeren deur en dat het, evenals 
de daaruit opgebouwde schoorsteen, uitsluitend 
worde sanengesteld uit steen of baton en ijzer; 

5 . dat in het rookhok tusschcn den vuurhaard 
en de te rooken vleeschwaren een ijzeren rooster 
worde geplaatst met openingen tusschen de 
spijlen ,·an niet meer dan l ½ c.M. wijdte; 

6. dat voor het verwekken van rook alleen 
zaagsel worde gebruikt; 

7. dat de electromotor worde geplaatst op 
een hechte, van den vasten bodem opgebouwde 
fundeering ; 

8. dat nimmer in of nabij de inrichting afval 
van vleeschwa.ren worde bewaard, doch gere
geld alle afval in dicht sluitende tonnen naar 
het aschland worde vervoerd ; 

9. dat de da.rmen, voor het bedrijf benoodigd, 
niet in of nabij de inrichting worden schoonge
maakt en deze niet anders dan geheel gezuiverd 
in of nabij de inrichting worden opgeborgen 
in dicht sluitende tonnen of vaten ; 

10. dat in of na.bij de inrichting steeds de 
meest mogelijke zindelijkheid in acht worde 
genomen. 

Met bepaling wijders dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na. de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid is bela.st, enz. 
(A.B.) 

15 Juli 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den llden Juli 
1919 (Staatsbl.ad n°. 474), houdende voor
schriften ter uitvoering van de Vuur
wapenwet 1919. S. 608. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 11 Juni 1920, 2de Afdeeling 
A, n°. 852 ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1920, n°. 22) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Miruster van den 12den Juli 
1920, 2de Afdeeling A, n°. 833 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende wijzigingen aan te brengen 

in Ons besluit van den llden Juli 1919 (Staats· 
blad n°. 474), houdende voorschriften ter uit
voering van de Vuurwapenwet 1919 : 

E enig artikel. 

Artikel 6 van voornoemd Besluit wordt ge
lezen ale volgt : 

Ter vergoeding van kosten van administra
tie en toezicht kan van dengene, dien door 
Onzen Commissaris in eene der provincien een 
consent wordt verleend, een bedrag worden 
geheven en we! : 

1 °. voor wover betreft een consent van 
invoer, ten hoogste Mn gulden per K.G. ge
wicht van de voorwerpen, waarvoor het con
sent geldt, doch ten minste vijftig cents ; 

2°. en overigens ten hoogste vijf en twintig 
cents per K.G. gewicht van de voorwerpen, 
waarvoor het consent geldt, doch ten minste 
vijftig cents. 

De opbrengst der heffingen komt ten bate 
van de provincie. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da.t in het Staatsblad 
zal worden gepla.atst en wa.arvan afschri!t zal 
worden gezonden a.an den Ra.ad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 15den Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 26 Juli 1920.) 

16 Jnli 1920. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van 31 Maart 1894 
(Staatsblad n°. 50), waarbij aan de Veree
ruging ,,tot Christelijke Liefdadigheid" te 
te Wagenborgen, gemeente Termunten, ver
gunning is verleend aldaar een gesticht 
voor idioten op te richten. S. 609. 

Wr1 WILHELMINA, EN7.. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Juli 1920, 
n°. 5108, 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 : 
met intrekking van Ons besluit van 21 Janu

ari 1919 (Staatsblad n°. 28), te bepalen, datin het 
tweede lid van art. 2 van het Koninklijk besluit 
van 31 Ma.a.rt 1894 (Staatsblad n°. 50), zooals 
dat lid wordt gelezen, ingevolge Onze besluiten 
van 8 Juru 1916 (Staatsblad nc. 271) en van 
21 Januari 1919 (Staatsblad nc. 28t in de plaats 
van ,,30 •Juni 1920" wordt gelezen ,,30 Juru 
1922". 

Onze Miruster van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in bet St,aat&blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 3 Aug. 1920.) 

16 J 11li 1920. BESLUIT tot nadere W1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 9 J anuari · 
1899 (Staatsblad n°. 43), zooals dat laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 23 Januari 1920 (Staatsblad n°. 38). 
S. 610. 

Wu WILHELMINA, EN7. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Juni 1920, n11t 
6941, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, nader 
wijziging te brengen in Ons besluit van 9 Januari 
1899 (Staatsblad n~. 43), zooals dat laatstelijk 
is ge~zigd bij Ons Besluit van 23 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 38) ; 

Den Ra.ad van State gehoord. ad-vies van 
6 Juli 1920, n°. 31 ; 

Gezien het nacler rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 13 Juli 1920, 
n°. 8811, Afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het eerste lid van artikel 3 van 

Ons voormeld besluit wordt als tweeden volzin 
toegevoegd 

,.In bijzondere gevallen kan door Ons a.an 
den Directeur onthefling worden verleend van 
de verplichting om te 's-Gravenhag, woonplaats 
t e hebben." 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staat6blad waarin het 
is geplaa.tst. 
· Onze 1'1'1iruster van 1 Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsl>lad zal worden geplaatst 
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en waarvan afscbrift zal worden gezonden aa.n 
den Raad van State. 

Ret Loo, den 16den Juli 1920. 

WILH ELMINA. 

De Minister van Binnenland8che Zaken, 
CB. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 3 Aug. 1920.) 

16 Juli 1920. BESLUIT, boudende wijziging van 
bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
am btenaren 1920 (Staatsbl,ad n°. 37). 

. 611. 
WIJ WILHELMINA, ENZ , 
Op de voordracbt van Onzen Minister van 

Binnenlandscbe Zaken, Tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 26 Mei 1920, 
L . A. Kabinet ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
15 Juni 1920, no. 23); 

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 
voomoemd van 13 Juli 1920, La. G, Kabinet: 

Overwegende, dat bet wenscbelijk is gebleken 
bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksam b
t enaren (Staatsblad n°. 37) te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Mei 1920 te bepalen als volgt: 
in scbaal 66, voorkomende in bijlage A van 

voornoemd Bezoldigingsbesluit, vervallen onder 
Arbeid de woorden' ,,Arbeidsinspectie, Direc
teur-generaal van den arbeid" . 

in bijlage C van voomoemd Bezoldigingsbe
sluit wordt onder bet vaste bedrag van f 10,000 
opgenomen : ,,Directeur-Generaal van den 
arbeid". 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsb7,ad zal worden geplaatst en waarvan 
afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 16den Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van BinnenT,andsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van 
Ministers, 

CB. Ruvs DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 29 Juli 1920.) 

17 Juli 1920. BESLUIT tot vaststelling van de 
inricbting van den Rijkswaterstaatsdienst, 
als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, 
der wet van 10 November 1900 (Staats
bT,ad no. 176), boudende algemeene regels 
omtrent bet Waterstaatsbestuur. S. 612. 

Wu WILH ELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 12 Juni 1920, no. 261, afdeeling 
Waterstaat T . ; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der wet van 

1

10 Novem her 1900 (Staatsblad n°. 176), boudende 
algemeene regels omtrent bet Waterstaatsbe-

1 

stuur; 
Den Raad van State gchoord, advies van 

29 Juni 1920, no. 28; 
Gezien bet nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 13 Juli 1920, n°. 277, afdeeling 
Waterstaat T. ; 

Hebben goedgevonden · en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1920 voor zoover 

betreft de toepassing van bet Bezoldigings1'e
sluit Burgerlijke Rijksam btenaren 1920 (Staatl!
blad n°. 37) en voor bet overige met ingang 
van de dagteekening van dit besluit het na
volgende te bepalen : 

Art. 1.1. De Rijkswaterstaatsdienst onder 
de bevelen van Onzen Minister van Waterstaat 
omvat den dienst ten aanzien van: 

1°. het verzamelen van gegevens voor de 
nauwkeurige kennis van den waterstaatstoe
stand des lands (,,algemeene dienst"); 

2°. aanleg, beheer en onderhoud van- en 
toezicbt over waterstaatswerken ; 

3°. het oppertoezicht over alles wat den 
Waterstaat betreft; 

4°. de zorg voor de naleving der wetten 
en verordeningen, overeenkomsten, concessien 
en vergunningen betreffende den Waterstaat; 

5r, in het algemeen alle waterstaatsaange
legenheden van Rijksbelang. 

2. De , Rijkswaterstaatsdienst betreffende 
de spoorwegen is, evenals de dienst der lands
gebouwen, onderwerp van afzonderlijke rege
ling. 

2. 1. Het algemeen beleid van den dienst, 
omschreven in het eerste lid van artikel 1, 
wordt opgedragen aan inspecteurs-generaal. 

2. ·Ten behoeve van het toezicht op den 
dienst wordt het Rijk verdeeld in inspectien. 

3. Aan het hoofd van eene inspectie staat 
een inspecteur-genera.al. 

4. Aan het hoofd van den dienst bedoeld 
onder bet eerste punt van artikel 1, die geheel 
het Rijk omvat, staat een hoofdingenieur
directeur of een hoofdingenieur. 

5. Ten behoeve van de uitvoering van den 
dienst bedoeld onder de punten 2 tot en met 5 
wordt het Rijk verdeeld in directien en dis
tricten. 

6. Aan het hoofd van den dienst in eene 
directie staat een hoofdingenieur-directeur, 
aan het hoofd van den dienst in een district 
staa.t een hoofdingenieur. 
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7. Door Ons kan worden bepaald, dat aan , nieurs, niet met den dienst in eene directie, 
bet hoofd van den dienst ,in meer dan eene i district of arrondissement belast. 
directie zal z:ijn gesteld Mn hoofdingenieur- , 6. l. De ombtenaren en beambten van den 
directeur. Rijkswaterstaat worden door Ons of van 

8. De dienst in elke directie wordt onder I Onzentwege en voor zooverre zij tijdelijk wor
onmiddellijk toezicht en leiding van den hoofd- den aangesteld, door Onzen Minister van Water
ingenieur-directeur uitgeoefend door hoofd- I staat benoemd, geschorst en ontslagen. 
ingenieurs en ingenieurs als hoofden van den 2. Tot ingenieur van den Rijkswaterstaat 
dienst in de arrondissementen, waarin de I z:ijn alleen benoembaar z:ij, die het diploma 
directien worden onderverdeeld. I van civiel-ingenieur volgens de wet hebben ver-

9. Voorts wordt de dienst uitgeoefend door kregen en wier geschiktheid voor eene be
hoofdingenieurs , ingenieurs en te'chnische am b- , noeming uit een daartoe in te stellen onderzoek 
tenaren, toegevoegd aan de hoofden der in- is gebleken. 
spectien, directien, districten eil arrondisse-.

1 

3. Ongeacht de vorenstaande bepaling 
menten, of voor zooveel de technische am bte- lrunnen in buitengewone gevallen tot hoofd
naren betreft, geplaatst in de dienstkringen ingenieur, belast met de leiding van groote 
waarin de districten en arrondissementen werken, worden benoemd civiel-ingenieurs 
worden onderverdeeld. die bet diploma als zoodanig volgens de wet 

3 . l. Er zijn ten minste twee inspectien en hebben verkregen en die naar Ons oordeel 
ten hoogste tien directien. daarvoorin bet bijzonderin aanmerking komen. 

2. Het aantal en de omvang van de inspec- 4. Tot technisch ambtenaar van den Rijks-
tien, directien en districten worden door Ons, waterstaat z:ijn alleen benoembaar zij, die een 
die van de arrondissementen en dienstkringen, diploma wegens voldoend afgelegd examen 
worden door Onzen Minister van Waterstaat als zoodanig of een ander daarmede door Ons 
bepaald. gelijk te stellen diploma hebben verkregen. 

4. l. De in artikel 2 genoemde ambtenaren 5. Tot opzichter van den Rijkswaterstaat 
worden bijgestaan door verdere ambtenaren z:ijn als regel slechts benoembaar z:ij, die een 
als : tijdelijke hoofd.ingenieurs, tijdelijke inge- diploma wegens voldoend afgelegd examen 
nieurs, opzichters, tijdelijke opzichters, tijde- als technisch-ambtenaar van den Rijkswater
lijke opzichters-teekenaar en buitengewoon- sta.at of een antler daarmede door Ons gelijk 
opzichters, havenmeesters en sluismeesters bij te stellen diploma hebben verkregen en ten 
de groote ka.nalen en de belangrijke zeehavens, minste drie jaren bij den Rijkswaterstaat z:ijn 
bureelam btenaren, am bte~aren bij den alge- werkza.am geweest, van welke eischen kan 
meenen dienst en schrijvers, hoofdopzieners, worden afgeweken bij instelling van ht:t korps 
hoofdwerktuigkundigen, opzieners, · werktuig- en voorts ten a.anz:ien van hen, die ervaring 
kundigen, opzichters-electricien en hoofdmachi- bezitten betreffende werken van bijzonderen 
nisten bij de Rijkselectriciteitswerken, stoom- aard en van anderen, van wie wordt aange
gemalen, enz. bakenmeesters en overige ambte- toond, dat bun opneming in bet korps wegens 
naren in vasten en tijdelijken dienst, zoomede bun bijzondere eigenschappen in bet belang van 
door beambten a.ls: haven- en sluismeesters den chenst wenschelijk moet worden geacht. 
bij de kleine ka.nalen en havens, brugmeesters- 6. De vereischten voor bet verkrijgen van 
sluis- en brugwachters, rivier- en kanaalbe- bet diploma als technisch ambtenaar en voor 
runbten, electriciens, machinisten en verder de benoeming tot bureelambtenaar en tot amb
noodige beam bten in vasten en tijdelijken dienst. tenaar bij den algemeenen dienst worden door 

2. Door Onzen Minister van Waterstaat Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld. 
wordt bepaald, welke kanalen tot de groote 7. Er zullen z:ijn : 
kanalen en welke zeehavens tot de bela~grijke ten minste twee inspecteurs-generaal ; 
zeehavens worden gerekend. ten hoogste tien hoofdingenieurs-directeuren; 

5. l. Werk- en dienstkring en instructien ten hoogste zeventig hoofdingenieurs en 
van de ambtenaren en beambten, genoemd in ingenieurs; 
de artikelen 2 en 4, worden door of vanwege ten hoogste hondervijftig technische am bte-
Onzen Minister van Waterstaat vastgesteld. naren ; 

2. De leiding en uitvoering van groote ten hoogste honderd opzichters; verdeeld in 
werken zal door Onzen Minister van Waterstaat twee klassen; 
kunnen worden opgedragen aan hoofdinge- ten h·oogste honderddertig bureelambtenaren, 
nieurs-directeuren, hoofdingenieurs en inge- verdeeld in twee klassen ; 
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ten hoogste dertig ambtenaren bij den alge
meenen clienst, verdeeld in twee klassen ; ' 

ten hoogste vijftig schrij vers. 
8. De bezolcligingen der in artikel 4 bedoelde 

tijdelijke hoofd-ingenieurs, tijdelijke inge
nieurs, tijdelijke opzichters, tijdelijke opzichters
teekenaar, buitengewoon-opzichters en tijde
lijke teekenaars worden in elk bijzonder geval 
door Onzen Minister van Waterstaat geregeld. 

9. 1. De bevordering tot hoofclingenieur, 
tot hoofclingenieur-directeur en tot inspecteur
generaal geschiedt bij keuze. 

2. Alleen de meest geschikte ingenieurs 
komen voor clie bevordering in aanmerking ; 
voor zooveel betreft de bevordering tot hoofd
ingenieur zal daarbij mede gelet worden op 
ancienniteit. 

3. De bevordering tot opzichter der eerste 
klasse geschiedt bij keuze. 

4. De bureelambtenaren en de ambtenaren 
bij den algemeenen dienst met minder dan 
acht dienstjaren behooren tot de tweede klasse 
en de overige tot de eerste klasse. 

5. Indien wegens gebrek aan bekwaamheid, 
geschiktheid of dienstijver aan een der in het 
4° lid van dit artikel bedoelde ambtenaren Mn 
of meer periodieke verhoogingen onthouden 
worden, zal de betrokkene zooveel later als 
de onthouding heefi geduurd tot de volgende 
klasse behooren. 

10. De bureelambtenaren en de ambtenaren 
van den algemeenen dienst, die als bureelchef 
dicnst doen, genieten eene toelage van ten 
hoogste 20 ten honderd hunner jaarwedde. 
Het bedrag dezer toelagen 'Yordt voor elk 
bureel door Onzen Minister van Waterstaat 
vastgesteld. 

11. 1. Door Ons wordt voor ingenieurs, 
technische am btenaren en opzichters, bij aan
stelling, herplaatsing na verlof, of weder in
diensttreding na eervol ontslag bepaald, welk 
gedeelte van den tijd, dien zij prakt1sch werk
zaam waren, als cliensttijd bij den Rijkswater
staat zal mede tellen. 

2. Voor de opzichters worden 3 hunner 
tijdelijke dienstjaren bij den Rijkswaterstaat 
niet voor periodieke verhooging der jaarwedde 
in aanmerking gebracht. 

3. De diensttijd van de ingenieurs, van 
wie, krachtens het bepaalde bij het tweede lid 
van artikel 5 van het Koninklijk besluit van 
24 April 1914 (Staatsbl,ad n°. 186) en het eerste 
lid van artikel ,11 van het Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1917 (Staatsbl,ad n°. 496), bij hunne 
aanstelling twee jaren van den tijd, gedurende 
welken zij bij het Rijk of elders zijn werkzaam 
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geweest, niet als dienst bij den Rijkswaterstaat 
in aanmerking zijn gebracht, zal alsnog met 
twee jaren worden verlengd. 

4. Als diensttijd in hunne klasse wordt be-· 
schouwd voor de bureelambtenaren der eerste 
klasse en voor de ambtenaren bij den algemeenen 
dienst der eerste klasse, het aantal dienstjaren 
sedert hunne aanstelling, verminderd met acht. 
Onder het aantal clienstjaren sedert aanstelling 
wordt mede begrepen dat der tijdelijke dienst
jaren, welke als diensttijd in aanmerking is 
gebracht. 

12. De ambtenaren en beambten leggen, 
alvorens in dienst te treden, den volgenden 
am btseed of belofte af : 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koningin, dat ik de wetten en verordeningen 
van den Staat zal nakomen en onderhouden 
en dat ik mij in den dienst nauwkeurig zal 
toeleggen op de vervulling mijner verplich
tingen, overeenkomstig de mij te geven in
struction". 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig". 
(,,Dat beloof ik"). 
Deze eed of belofie wordt afgelegd door de 

hoofdingenieurs en de ingenieurs voor de 
Rechtbank, door de overige ambtenaren en 
de beam bten voor den Kantonrechter hunner 
standplaats. 

tR. Betreffende vergoeding voor bureel
en verplaatsingskosten, kosten voqr lokaal
huur, voor het gebruik van automobielen, 

• motorrijwielen en rijwielen ten behoeve van den 
dienst en voor het verrichten van veldwerk, 
alsmede alle andere vergoedingen aan de amb
tenaren en beambten van den Rijkswaterstaat, 
worden de nooclige regels voor zoover deze niet 
uit anderen hoofde zijn gegeven, afzonderlijk. 
door Ons vastgesteld. 

14. De Koninklijke besluiten van 21 Juli 
1917 (Staatsbl,ad n°. 496), 20 December 1918 
(Staatsbl,ad n°. 832) ien 6 November 1919, 
(Staatsbl,ad n°. 651) zijn buiten werking ge
steld. 

Onze Minister van Watersta-at is belast met 
de uitvoering van dit besluit, "hetwelk in het 
Staatsbl,ad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in af•chrift zal worden medege-
deeld. ' 

Het Loo, den l 7den Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitge,g. 18 Aug. 1920 . 
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17 Juli 1920. BESLUIT, houdende afwijking 
van het bepaalde in het laatste lid onder 
,,Tweede Klasse" van artikel 2 van het 
Reisbesluit 1916 ten behoeve van de bij
zondere commissies voor georgaruseerd 
overleg. S. 613. 

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

Financien van den 2lsten Juru 1920, n°. 198, 
afd. Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6den Juli 1920, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Financien van den 13den Juli 1920, n°. 
173, afd. Generale Thesaurie : 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Ten aanzien van bijzondere commissien voor 

georgaruseerd overleg is afwijking mogelijk van 
het gestelde in den laa.tsten zin onder ,,Tweede 
Klasse" van artikel 2 van het Reisbesluit 1916, 
(Staatsblad n°. 451 van 1915), gelijk dit laatste
lijk is gewijzigd bij het besluit van 1 Juru 1918 
(Staatsblad n°. 306) in dezen zin, dat eene zoo
daruge co=issie ook slechts ten deele in eene 
lagere klasse zal kunnen worden gerangschikt, 

Onze Mirusters zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat , belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 17den Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financitn, DE VRIES. 

(Uitge,g. 27 Juli 1920.) 

20 Juli 1920. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent in- en uitslag van gedistilleerd 
in- en uit entrepot. S. 614. 

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

Financien van den 7den Juni 1920, n°. 128, 
Accijnzen; 

Gezien art. 9 der Wet van 23 December 
1886 (Staatsblad n°. 223) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Juli 1920, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Juli 1920, n°. 134, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Een.ig artikel. 
De hoeveelheid van twintig vaten, genoemd 

in artikel 99 der wet van 20 Juli 1862 (Staats
blaa n°. 62), laatstelijk gewijzigd bij die van 
31 December 1915 (Btaatsblad n°. 528), wordt 
verminderd tot vijf hectoliter. 

De hoeveelheid van twintig vaten, genoemd 
in artikel 109, par. 1, dier wet, wordt vermin
derd tot vijf hectoliter voor zooveel de over
dracht en de uitslagen betreft, bedoeld onder 
artikel 108, letter a, b en d dier wet en tot 
twee hectoli ter, voor zooveel den uitslag betreft, 
bedoeld onder letter c van laat~tbedoeld artikel. 

Onze Miruster 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. 

H et Loo, den 20sten Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE , VRIES. 

( Uitgeg. 24 Aug. 1920.) 

20 Juli 1920. BESLUIT tot bepaling van den 
dag waarop art. 17 der Warenwet (Staats
blad 1919 n°. 581) in werking treedt. 
s. 615. 

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

Arbeid van 14 Juli 1920 n°. litt. A., afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 36 der Warenwet (Staatsblad 
1919 n°. 581); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919 

-J:1°. 581) treedt in werking met ingang van den 
dag, waarop dit besluit wordt afgekondigd. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE, 
( Uitge,q. 30 Juli 1920.j 

21 Juli 1920. BESLUIT tot aanvulling van het 
bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 616. 

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

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van den 10 Juni 1920, 
L. A., Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1920, n°. 16); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk 
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Voorzitter van den Raad van Ministers van 
den 17 Juli 1920, L. C., Kabinet; 

Overwegende dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerluke Rijksamb
tenaren 1920 (StaatBblad n°. 37) aan te vullen : 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. In bijlage A van voornoemd Be

zoldigingsbesluit wordt ingevoegd in schaal 13, 
f 1300-2300, onder ,,Justitie" no de vermel
ding opgenomen onder ,,Centrale Raad van Be
roep" en ,,Raden van Beroep (0.)"; 

,,Rijkspolitie". 
,,Klerk bij de Rijksveldwacht". 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na <lien der dagteekening 
van het StaatBbl.ad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het StaatBblad 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 2lsten Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl.andBche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van 
MiniBters, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 3 Aug. 1920.) 

26 Juli 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
het R eglement en het Programma voor 
de eindexamens der openbare hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus en 
ingevolge art. 45tredecieB der M}ddelbaar
Onderwijswet aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen- en 
vierJarigen cursus. S. 617. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juni 1920, n°. 23063, afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1920, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juli 1920, no. 4687, 
afdeeling Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat art. 57 onder b der Middel
baar-onderwijswet bepaalt, dat het programma 
van het eindexamen der openbare hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus en inge
volge art. 45tredecieB der ;Middelbaar-onder-

wijswet aangewez(l!l bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen- en vierjarigen cursus, 
de regelen bij het examen in acht te nemen en 
de bevoegdheden der deskundigen bij alge
meenen maatregel van bestuur worden vast
gesteld; 

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

treedt de wet van 1 Maart 1920 (Staatsbl.ad 
no. 106): 

10. in te trekken Ons besluit van 21 April 
1917 (StaatBbl.ad n°. 299) zooals dat is gewijzigd 
bij Ons besluit van 10 Augustus 1918 (StaatB
bl.ad n°. 515) ; 

20. vast te stellen het navolgende reglement 
en p~ogra=a voor de eindexamens der open
bare hoogere burgerscholen met vijfjarigen en 
ingevolge art. 45tredecieB der Middelbaar-onder
wijswet aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen- en vierjarigen cursus. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in h et StaatBbl.ad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 26sten Juli 1920. 
WILHELMINA. 

. De Minister van Onderwijs, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 30 Juli 1920.) 

REGLEMENT voor de eindexamens der 
hoogere burgerBcholen met vijfjarigen curBus, 
afgenomen krachtena artikel 55, 1 • lid, 
en artikel 57, onder b der middelbaar· 
onderwijswet. 

Art. 1. Het eindexamen der openbare 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en der ingevolge artikel 45tredecies aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijf• 
jarigen en vierjarigen cursus omvat de vakken 
van het hoogste leerjaar dezer scholen, behalve 
de mechanica, de handelswetenschappen, het 
rechtlijnig teekenen en delichamelijke oefening. 

Art. 2. Het schriftelijk examen omvat : 
1. de wiskunde ; 
2. de natuurkunde ; 
3. de scheikunde; 
4. de Nederlandsche taal; 
5. de Fransche taal; 
6. de Engelsche taal; 
7. de Hoogduitsche taal; 
8. het handteekenen. 
Art. 3. Een mondeling examen wordt in 

elk geval afgelegd in de plant- en dierkunde, 
40* 
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cle staathuishoudkunde, de aardrijkskunde, de 
geschiedenis, de Nederlandsche taal en hare 
letterkunde, de Fra,nsche taal en h re letter
kunde, de Engelsche taal en hare le terkunde 
en de H oogduitsche taal en hare let erkunde. 
Wat het mondeling examen betreft in vakken, 
genoemd onder l tot en met 3 van rtikel 2 
geldt het bij artikel 12 bepa,alde. ' 

Art. 4. H et schriftclijk gedeelte van het 
examen wordt gehouden in de eerste elft van 
Juni op dagen, door Onzen l\Iinister v n Under
wijs, Kunsten en Wetenschappen jaar ijks vast 
te stellen. 

Art. 5. Jaarlij ks worden v66r 1 M art door 
Onzen voornoemden l\Iinister aange ezen de 
bijzondere hoogere burgerscholen, b doeld in 
artikel 45tredecies der Middelbaar-ond rwijswet. 

Art. 6. De directeur der schoo en de 
leeraren der hoogste klasse maken als zoodanig 
dee! uit der examencommissie. 

Jaarlijks worden v66r 1 Mei do r Onzen 
voornoemden Minister aangewezen de des. 
kundigen, bedoeld in artikel 57b, on er 2, der 
Middelbaar-onderwijswet, met verme ding der 
hoogere burgerscholen, waar zij als r,den der 
examen-comrnissie zullen optreden. 

Het aantal deskundigen bedraagt v or iedere 
school vijf, nl. : 

een voor de wiskunde en het handt ekenen ; 
een voor de natuurkunde, de schei unde en 

de natuurlijke historic; 
Mn ,oor de staathuishoudkunde, e aard

rijkskunde en de geschiedenis; 
een voor de Nederlandsche taal n letter

kunde en de Hoogduitsche taal en lett rkunde ; 
een voor de Fransche taal en ltter uncle en 

de Engelsche taal en letterkunde. 
Desgewenscht kunnen de deskun ·gen de 

vakken onderling op andere wijze erdeelen. 
De directeur der hoogere burger chool is 

ambtshalve voorzitter der examenco rnissie ; 
een der leeraren wordt door haar tot 
benoemd. 

De deskundigen genieten vacatiege 
de .beoordeeling van het schriaelijk 
wel een vacatie per 12 candidaten. 

Is het aantal candidaten niet juist 
voud van 12, dan wordt voor de beo rdeeling 
van het werk der overgebleven c ndidaten 
eveneens eene vacatie berekend. I eval de 
vakken anders worden verdeeld <la in het 
derde lid van <lit artikel is aangegeven, regelen 
de deskundigen de verdeeling der ,acatien 
onderling, in dier voege, dat in totaal hetzelfde 
bedrag wordt genoten. 

Art. 7. De directeur der hoogere burger-

school zendt elk jaar in de maand Januari een 
hj st der leerlingen, die aan het examen wenschen 
dee! te nemen, aan den inspecteur, met het 
t oezicht op de school belast. Eene opgave 
van de kwartaalcijfers der rapporten, gedurende 
het laagtste leerjaar verkregen door hen, die 
aa.n het examen deelnemen, wordt ,oor elk 
vak, waarin zij in de hoogste klasse onder
wijs hebben on,tvangen, door den directeur ver
strekt aan elken examinator en elken des
kundige. 

Heeft de candidaat gedurende het laatste 
reerjaar ook nog eene andere hoogere burger 
school bezocht, clan worden voor dat gedeelte 
de kwartaalcijfers ontleend aan de rapporten, 
hem op die hoogere burgerschoril verstrekt. 

Art. 8. Het schriftelijk examen wordt ieder 
jaar door Onzen voornoemden :Minister op 
voordracht van de inspecteurs van het rniddel
baar onderwiis, belast met het toezicht op de 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
zoodanig geregeld, dat aan alle candidaten 
op denzelfden dag dezelfde opgaven worden 
voorgelegd. Deze opgaven worden vastge• 
steld in een daarvoor bestemde bijeenkomst 
door de inspecteurs, in de vorige alinea be
doeld. 

De dagen, waarop het schriftelijk examen 
plaats heeft en de duur van <lit examen voor 
elk ,ak, worden door de inspecteurs medege
deeld aan de directeuren der hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en aan de com
missien van toezicht op het rnidclelbaar onder. 
wijs. De directeuren geven daarvan kennis 
aan hen, die aan het examen wenschen deel 
te nemen. 

De opgaven worden, met de vereischte zorg 
voor geheimhouding, op Rijkskosten gedrukt. 

De inspecteurs zenden aan de directeuren 
der hoogere burgerscholen in verzegelde pak
ketten de noodige exemplaren der in het voor
gaande artikel vermelde gedrukte opgaven. 
Op die pakketten zijn aangegeven het vak, tot 
hetwelk de opgaven behooren, de dag, waarop 
zij moeten worclen gebruikt en de tijd die voor 
het werk beschikbaar is gesteld. De ,er
zending geschiedt van Rijkswege. 

De pakketten worden in tegenwoordigheid 
der candidaten geopend bij den aanvang van 
het schrifteliik werk voor elk vak. 

Art. 9. De candidaten maken het schrifte
lijk werk onder toezicht van directeur en 
1eeraren van de hoogere burgerschool, met dien 
verstande, dat de directeur voor den geregelden 
gang van zaken verantwoordelijk is en dat 
steeds in elk lokaal waar clit werk gemaakt 
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wordt, of twee leeraren of de directeur en een 
leeraar tegenwoordig zijn. 

Al het werk der candidaten moet gemaakt 
worden op papier, gewaarmerkt .en verstrckt 
door den directeur van de hoogere burgerschool. 
De candidaat plaatst aan den linker bovenkant 
van het papier zijn nummer, aan den rechter 
bovenkant zijn naam. 

Natlat de pakketten geopend en onmi<ldellijk 
daarna de opgaven aan de candidaten zijn 
ronclgedeeld, mogen omtrent de opgaven geen 
mededeelingen of inlichtingen van welken aard 
of door wien ook, aan de candidaten worden 
verstrekt. 

Pauzeeringen worden aan de camli<laten niet 
tocgestaan. 

H et gcbruik van boeken is verboclen, met 
uitzondering van die welke alleen logarithmen
tafels bevatten en door den directeur vg6r den 
a'.l.nvang van het examen z.ijn onderzocbt. 

Aa n de candidaten die zich aan ecnig bedrog 
bij het schriftelijk werl chuldig maken, wordt 
erdero deelneming aan het examen ontzcgd. 

Indieu de ontdekking van het bedrog eerst na 
afloop van het schriftelijk examen plaats vinclt, 
wordt het getuigschrift den canclidaat, die zich 
daaraan schuldig maakte, onthouden. 

Op deze bepalingen maakt de <lirecteur bij 
den aan vang van de eerste zitting voor hot 
schriftelijk examen en we! v66r de opening van 
het pakket de candidaten uitdrukkelijk op
merkzaam. 

Van ieder schriftelijk examen wordt door 
hen, die daarbij toezicht hebben gehoudeu, 
een proces-verbaal opgemaakt. 

Aan de directeuren worden de daarvoor 
noodige gedrukte formulieren door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister toegezondcn. 

.drt. 10. Indien een candidaat door be
hoorlijk bewezen ongesteldheid of om andere 
wettige reden, ter beoordeeling vqn den voor
zitter der commissie, verhinderd is bij het 
schriftelijk examen in eenig vak t egenwoordig 
te zijn, wordt hem nog zoo mogelijk v66r den 
aanvang van de mondelinge examens gelegen
heid gegeven tot het maken van schriftelijk 
werk, onder toezicht van directeur en leeraren, 
overeenkomstig de bepalingen, vervat in ar
tikel 9. 

De commissie stelt de opgaven voor dit werk 
onder goedkeuring van den betrokken inspec
teur vast en zorgt, dat deze niet dezelfde zijn 
als de aan de andere candidaten voorgelegde, 
maar zooveel mogelijk van gelijken omvang 
en moeilijkheid . 

Art. 11. Het door de candidaten gemaakte 

werk wordt met een exemplaar <ler gedrukte 
opgave en het proces-Yerbaal van het examen, 
terstond na het sluiten der zitting, door den 
directeur ter hand gesteld aan den leeraar Yan 
de hoogere burgerschool in de hoogste klasse, 
belast met het onderwijs in het vak, waaro,-er 
het examen heeft geloopen en die als exami
nator in dat vak optreclen zal. 

Deze ziet het werk na, wijst de gemaakte 
fouten aan en zendt het, met zijn beoordeeling 
en voorzien van de toelichting die hij voor een 
juiste waardeering van eenig belang mocht 
achten, zoo spoedig mogelijk aan den des
kundige, aangewezen om eveneens dit werk 
v66r den aall\·ang van het mondcJjng examen, 
na te zien. 

Art. 12. Van een mondeling examen in <le 
vakken wjskunde, natuurkunde en scheikuncle 
is vrijgesteld hij, die in dat vak voor het schrif
telijk werk niet minder clan het cijfer 7 heeft 
verkregen. Geeft hij echter aan den voor
zi tter der commissie den wensch te kennen om 
toch het mondeling examen af te Jeggen, dan 
wordt hij daartoe in de gelegenheicl gestelcl. 

Art. 13. De regeling van het ruondeling 
examen geschieclt - onder goedkeuring van 
den betrokken inspecteur - door den directeur, 
met dien verstande <lat de candidaten, behou
dens het bepaaldc in het tweede lid van clit 
artikel, in groepen van 12 worden opgeroepen, 
dat de duur van het examen in Lie wiskunde 
per candidaat wordt bepaald op ten hoogste 
60 minuten, de duur van het examen in ieder 
de1· talen op ten hoogste 30 minutcn en de duur 
van het examen in de overige vakken op ten 
hoogste 20 minuten en dat het examen voor 
elke groep candidaten in ten hoogste twe., 
dagen ten einde loopt . 

Indien het getal candiclaten niet juist een 
veelvoud is van 12, wordt door het overgebleven 
getal canclidaten eveneens een groep gevormd· 
Desgewenscht kunnen aan deze laatste groep 
candidaten uit vorige groepen worden toege
voegd . 

lngeval <le <leskuncligen eenstemmig noodig 
achten, of ingeval, bij verschil van meening te 
dien opzichte onder de deskundigen, de meer· 
derheid dcr commissie noodig acht, dat het 
examen van een candidaat wordt verlengd , 
wordt hem de tijd, daarvoor aangewezen, door 
den directeur medegedeeld. 

Bijaldien de stemmen over de wenschelijk
heid van verlenging van een examen staken, 
wordt de beslissing genomen overeenkomstig 
den wensch van dat deel der commissieleden, 
waarbij zich de meeste deslnmdigen bevinden. 
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Een rooster van het mondeling examen 
zendt de directenr der hoogere bnrgerschool 
ten spoedigste aan den betrokken inspectenr 
en aan de commissie van toezicht op het rniddel -
baar onderwijs. 

Art. 14. Het oordeel over de kennis en cle 
ontwikkeling der candidaten in elk der vakken, 
vermeld in art. 2, wordt zonder verdere aan
wijzing of onderverdeeling nitgedrukt door 
een der cijfers van 1 tot 10, aan welke de vol
gende beteekenis is te hechten : 
1. zeer slecht; 6. voldoende; 
2. slecht; 7. ruim voldoende; 
3. gering ; 8. goed ; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. even voldoende; 10. nitmnntend. 

Art. 15. Ten aanzien van elk vak treden 
de leeraar en de deskundige, met ,viens mede
werking het examen wordt afgenomen, in over
leg omtrent het a.an den candidaat toe te kennen 
cijfer voor het schriftelijk of voor het monde· 
ling examen of voor beide, indien zoowel het 
eene als het andere wordt afgenomen en om
trent het eindcijfer, in het laatste geval nit 
deze beide cijfers afgeleid. Komen zij daarbij 
niet tot overeenstemming in dier voege, dat 
beiden een verschillend cijfer willen toekennen, 
dan geldt het cijfer, hetwelk het dichtst ligt 
bij het gemiddelde der in artikel 7 bedoelde 
rapportcijfers voor dat vak gednrende het 
laatste leerjaar toegekend, nadat dit gerniddelde 
zoo noodig is afgerond naar het naastliggend 
geheele getal ; gemengde getallen met de brenk 
½ worden naar beneden afgerond. 

Ingeval het aldns verkregen rapportcijfer 
jnist het gemiddelde is tnsschen de cijfers van 
den leeraar en den deskundige, geldt het cijfer 
van den deskundige. 

Gednrende het mondeling examen is de des
kundige bevoegd den examinator te verzoeken 
over een bepaald onderdeel der examenstof 
eenige vragen aan den candidaat te stellen. 

De aldus bij het schriftelijk en bij het monde
ling examen verkregen cijfers worden met de 
daaruit afgeleide eindcijfers ingevuld op ta
bellen, op verzoek van den directenr der school 
door het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen te verstrekken. 

Op die tabellen wordt tevens vermeld het ge
middelde der rapportcijfers over het laatste 
leerjaar omtrent ieder der vakken, waarin de 
candidaat in dat leerjaar onderwij s heeft ont
vangen, doch niet is geexamineerd. Dat ge
middelde wordt zoo noodig op dezelfde wijze 
afgerond als in het eerste lid van dit artikel is 
aangegeven. 

Aan het gemiddelde der aldus verkregen ge
rniddelde rapportcijfers, wo noodig op dezelfde 
vyijze afgerond, wordt dezelfde invloed op den 
uitslag van bet examen toegekend als aan een 
der eindcijfers, voor de examenvakken ver
kregen. 

Art. 16. Na afloop van het examen .;ordt 
een vergadering gehouden, in welke de com
missie over den uitslag beslist. 

Nadat al de leerlingen der school geexarni · 
neerd zijn, wordt hnn de nitslag medegedeeld· 

Heeft de candidaat geen lagere cijfers dan 5, 
dan wordt. hem het getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen uitgereikt. 

De candidaat, die Mn of meer onvoldoende 
eindcijfers heeft, terwijl het gemiddelde van 1 

al de eindcijfers minder dan 5 bedraagt, is af· 
gewezen. 

In alle andere gevallen wordt naar aanleiding 
van de verkregen cijfers over de toelating be· 
raadslaagd en beslist. Aan de stemming nemen 
alle leden der commissie deel. 

Hierbij brengen de deskundigen het laatst 
hnn stem uit. 

Indien de deskundigen eenstemmig zijn in 
hun oordeel omtrent de al of niet-toelating van 
een candidaat, wordt dienovereenkomstig be
slist, ongeacht de door directenr en leeraren 
uitgebrachte stemmen. 

Bij verschil van meening. tnsschen de des
kundigen wordt de beslissing genomen in over
eenstemrning met de meerderheid der com
missie. 

Art. 17. Bij staking van stemmen wordt 
steeds de beslissing geacht ten gunste van den 
candidaat te zijn uitgebracht. 

Art. 18. De blanco formnlieren der aan de 
geslaagde candidaten nit te reiken getnig. 
schriften worden den directeur der hoogere 
burgerschool, op diens verzoek, in het benoodig· 
de aantal door het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen toegezonden. 

Art. 19. Het schriftelijk werk der candi
daten wordt gedurende drie maanden bewaard 
door den directeur der school, ter inzage voor 
de belanghebbenden. 

Art. 20. De directenr draagt zorg dat een 
volledig stel der opga ven bewaard blij ft voor 
het archief der school. 

Art. 21. De examens worden afgenomen 
volgens het programma aan dit beslnit gehecht. 

Art. 23. Voor de toepassing van dit beslnit 
worden met openbare hoogere bnrgerscholen 
met 5-jarigen cursns gelijk gesteld de openbare 
hoogere burgerscholen voor meisjes met zes· 
jarigen cnrsns, die opleiden voor het examen , 
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bedoeld in art. 57, onder b, der Middelbaar· 
onderwij swet. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 26 Juli 
1920, n°. 45. 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Ta. DE VISSER. 

PROGRAMMA. 

A. De wiskunde : 
a. de reken- en stelkunde; 
b. de driehoeksmeting ; 
c. de stereometrie ; 
d. de beschrijvende meetkunde. 

a. Het examen in reken- en stelkunde om
vat de reken- en de meetkundige reeksen, de 
logarithmen, de samengestelde interestrekening. 
de zonder ,,kunstgrePen" op te lossen ver
gelijkingen van den eersten en den tweeden 
graad met een en m:eer onbekenden en de op
lossing van vraagstukken die daartoe aanleiding 
geven. 

De oubepaa.lde vergelijkingen worden nie~ 
gevraagd. 

b. Het examen in driehoeksmeting strekt 
zich uit over de goniometrische betrekking van 
een of meer hoeken en de toepassingen van deze 
onderwerpen op meetkundige vraa.gstukken. 

De oplossingen van goniometrische verge
lij kingen worden niet geeischt. 

c. Het eindexamen in stereometrie eischt : 
inzicht in ruimtefiguren en bekendheid met de 
eigenschappen van den drievlakshoek, de een
voudigste veelvlakken en omwentelingslicha
men. Kennis van de eigenschappen van den 
boldriehoek wordt niet geeischt. 

d. Bij de beschrijvende meetkunde wordt 
eenige vaardigheid bij het uitvoeren van de 
voornaamste werkstukken verlangd. 

Toepassingen betreffende onderwerpen waar
op de bovengenoemde steunen of die daarmede 
in onmiddellijk verband staan, zijn niet uit
gesloten. 

C. De natuurkunde. 
Het examen omvat de proefondervindelijke 

natuurkunde en de belangrijkste toepassingen. 
De candidaat behoort bekend te zijn met een
voudige natuurwetten; hij moet de wiskundige 
uitdrukking dier wetten kunnen toepassen op 
eenvoudige vraagstukken. 

Inzonderheid wordt gewicht gehecht aan een 
juist begrip van het verband, dat tusschen de 
verschillende groepen van verschijnselen be
staat, meer dan aan eene uitvoerige kennis van 
bij zonderheden. 

D. De scheikunde. 
Het examen omvat de beginselen der anor

ganische scheikunde, de hoofdpunten der or
ganische scheikunde en en<kele belangrijke toe
passingen. 

E. De natuurl,ijke hietorie. (P1ant- en dier
kunde.) 

Het examen omvat : 
1°. kennis van den bouw en de levensver

richtingen van het menschelijk lichaam; 
2°. kennis van eenige hoofdstukken uit de 

algemeene biologie ; 
3°. kennis, zooveel mogelijk op eigen aan

schouwing gegrond, van een zestal belangrijke, 
niet te nauw verwante plantenfamilies ter 
keuze van den candidaat, waarbij deze blijk 
moet geven de voornaamste daartoe behoorende 
inheemsche planten te kennen. Aan deze 
kennis behoort bekendheid met de hoofdzaken 
der vormleer en met de hoofdindeeling van het 
plantenrijk ten grondslag te Jjggen. (Bij het 
eindexamen moet niet in de eerste plaats een 
onderzoek worden ingesteld naar een grondige 
kennis van de vergelijkende morphologie, maar 
wel naar de geoefendheid van het waarnemings
vermogen, de kennis van inheemsche plan ten en 
haar economische beteekenis ; 

4°. kennis VaI). de stofwisseling der plant 
en van haren anatomischen bouw, voor zoover 
deze tot goed begrip hiervan noodig is; 

50_ kennis van ·een overzicht van het dieren
rijk, in hoofdzaak wat in de vierde klasse van 
dit onderwerp is behandeld. Deze kennis be
hoort zooveel mogelijk te berusten op een door 
eigen aa.nschouwing verkregen beii:endheid 
met de organisatie van_ vertegenwoordigers 
der behandelde hoofdafdeelingen. 

H. De staathuiehoudkunde. 
Het exa.men omva.t: voortbrenging, ver

deeling, omloop en verbruik der goederen. Een 
en antler uit de geschiedenis der staathuis
houdkunde. 

I. Aardrijkskunde. 
Het examen in de aardrijkskunde bepaalt 

zich tot de hoofdzaken uit de economische aard
rijkskunde van Nederland en Nederlandsch 
Oost- en West-Indie en betreft dus de bestaans
middelen, vooral in verband met kHmaat, 
bodem, Jigging en de trap van ontwikkeliug
der bevolking. 

Voor de na.tuurkundige aardrijkskunde wordt 
gevraagd de kennis van die verschijnelen uit 
de a.tmosfeer en de hydrosfeer, die van invloed 
zijn op het klimaat. 

K. Geechiedenis. 
Het examen omvat de kennis van het ver 
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loop en het onderling verband der gebeurte
nissen van 1789 tot heden. 

L. Neil,erlandsche taal en letterkunde. 
De candidaat moet bewijzen dat hij zich in 

de Nederlandsche taal zoowel schriftelijk als 
mondeling juist en vaardig kan uitdrukken, 
dat hij die behoorlijk kau spellen, da t hij goed 
kan lezen en het gelezene verstaat. Boven
dien moet de candidaat bij het mondeling 
examen de bewijzen geven dat hij enkele van 
de voornaamste voortbrengselen van de letter
kunde uit verschillende perioden met vrucht 
heeft gelezen en dat hij die in verband weet 
te brengen met den tijd waarin ze ontstonden. 

1.11., _N. en 0. De Fransche, de Engelsche 
en de Hoogduitsche taal en letterkunde. 

Het schriftelijk gedeelte van het examen 
bestaa t in het vertalen van een stuk een
vouJig proza uit de vreemde taal in het Neder
landsch. 

Bij het mondeling onderzoek wordt geeischt 
dat de candidaat toont een hem voorgelegd stuk 
in die talen goed te begrijpen, dat hij zich in 
de vreemde taal redelijk goed weet uit te druk
ken en een behoorlijke uitspraak heeft. 

Het O!}-derzoek in de letterkunde blijft be
perkt tot eene bespreking van eenige werken, 
die de candidaat in de vreemde taal geiezen 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken. 

Q. H et kandteekenen. 
Het examen omvat het maken van eene 

teekening naar de natuur. 
Behoort bij Kon,inklijk besluit 

1920, (Staatsblad n°. 617). 
van 26 ·Juli 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
K'IJ,nsten en W etenschappen, 

J. TH. m,· VISSER. 

26 Juli 1920. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop -de wet van 1 Maart 1920 
(Staatsblad n°. 105), tot wijziging en aan: 
vulling der hoogeronderwijswet, in werking 
treedt. S. 618. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op"de voordracht van On,zen Minister van 
Onderwijs; Kunsten en Wetenschappen van 
22 Juli 1920, n°. 2622, afdeeling Hooger Onder
wijs; 

Gelet' op artikel LIV der wet van 1 Maart 
1920 (Staatsblad n°. 105)°; 

Hebben goedgevonden en verstaan : •· 
te bepalen, dat de wet van 1 Maart 1920 

(Staatsblad n°. 105) tot wijziging en aanvulling 

der hoogeronderwijswet, in werking zal treden 
op 1 September 1920, met u.itzondering van de 
bepalingen betreffende de subsidieberekening 
en het bepaalde in de artikelen II.A, VI, XXXI, 
XXXV, tot en met XLII, XLIII eerste lid, 
XLIX tot en met LI. 

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 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 26sten Jul i 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitgeg. 24 Aug. 1920.) 

28 J ,1,li 1920. WET, houdende uadere voorzie
ningen tot bestrijding van revolutionnaire 
woelingen. S. 619. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 428, 1-9. 
Hand. id. 1919/1920, bladz. 2574--2596, 

2598-2626, 2628-2662, 2664--2696; 2698-
2718, 2720-2743. 

Hand. l• Kamer 1919/1920, bladz. 750- 756, 
779-793, 795-811, 817-828. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben. 
• dat nadere voorzieningeu · tot bestrijding van 
revolutionnaire woelingen noodig zijn; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 4, n°. 1, van het Wetboek 

van Strafrecht wordt onmiddellijk v66r het 
cijfer ,,105" ingelascht: ,,97a, onder Jo.". 

2. Artikel 79 van het Wetboek van Atraf. 
recht wordt gelezen als volgt: 

,,Aanslag tot een feit bestaat, zoodra het 
voornemen des daders zich door een begin van 
uitvoering, in den zin van artikel 45, heeft 
geopeubaard." 

3. ~a artikel 80 van het Wer.boek van 
Strafrecht wordt een nieuw artikel 80bis 
ingelascht, luidende als volgt: 

,,Onder omwenteling wordt verstaan het 
vernietigen of op onwettige wijze veranderen 
van den grondwettigen regeeringsvorm of de 
orde van troonopvolging''. 

4. Artikel 96 van het Wetboek van Straf
·recht wordt gelezen als volgt : 

,,De samenspanning tot een der in de artike
len 92-95 omschreven misdrijven wordt 
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gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vijf jaren. 

Dezelfde straf is toepasselijk op hem die, 
met het oogmerk om een der in de artikelen 
92-95 omschreven misdrijven voor te bereiden 
of te bevorderen : 

1°. een antler tracht te bewegen om het 
misdrijf te plegen, te doen plegen of mede te 
plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of om 
daartoe gelegenheid," middelen of inlichtingen 
te verschaffen ; 

2°. gelegenheid, middelen of inlichtingen tot 
het plegen van het misdrijf zich of anderen 
tracht te verschaffen ; 

3°. voorwerpen voorhanden heeft waarvan 
hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen 
van het misdrijf ; 

4°. plannen voor de uitvoering van het 
misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen 
te worden medegedeeld, in gereedheid brengt 
of onder zich heeft ; 

5°. eenigen !naatregel van regeeringswege 
genomen om de uitvoering van het misdrijf te 
voorkomen of te onderdrukken, tracht te 
beletten, te belemmeren of te verijdelen. 

De voorwerpen, in het voorgaande lid, onder 
3°. bedoeld, kunnen worden verbeurd verklaard. 

Niet strafbaar is hij, van wien blijkt, dat zijn 
oogmerk enkel gericht is op het ,,oorbereiden 
of bevorderen van staatkundige veranderingen 
in a lgemeenen zin." 

Art. 5. Na artikel 97 van het Wetboek van 
Strafrecht wordt een nieuw artikel 97a inge
lascht, Juidende als vo!gt : 

Met gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren wordt gestraft : 

I· ·. hij die met een in het buitenland gevestigd 
persoon of lichaam in verstandhouding treedt, 
met het oogmerk om een zoodanig persoon 
of li chaam tot het verscha.ffen van steun a.an 
bet voorbereidcn, bevorderen of teweegbrengen 
van omwenteling te bewegen, om een _zoodanig 
persoon of lichaam in het daartoe opgevatte 
voornemen te versterken of oan eeu zoodanig 
persoon of lichaam daarbiJ hulp toe te zeggen 
of te verleenen, of om omwenteling voor_ te be
reiden, te bevorderen of teweeg te breng~n ; 

2°. hij clie eenig voorwerp iuvoert, dat 
gesclnkt ,s tot het verschaffen van stoffelijken 
steun aa.n het voorbereiden, bevorderen of 
teweegbrengen van omwenteling, indien hij 

~weet of ernstige reden heeft om te vermoeden 
dat het daartoe bestemd is ; 

3°. hij die eenig voorwerp onder zich . heeft 
of tot onderwerp eener overeenkomst maakt, 
dat ·geschikt is tot het verschaffen van stoffe-

lijken steun aan het voorbereiden, bevordere,1 
of teweegbrengen van omwenteling, indien 
hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden 
dat het daartoe bestemd is en dat het voorwerp 
of eenig ander voorwerp, waarvoor het in de 
plaats is getreden, hetzij met die bestemming 
is ingevoerd, hetzij door of vanwege een in het 
buitenland gevestigd persoon of lichaam daar
toe is bestemd. 

De voorwerpen waarmede of met betrekking 
tot wclke de in het voorgaande lid onder 
20 __ 30_ omschreven misdrijven zijn begaan, 
kunnen worden verbeurd verklaard." 

6. Artikel 131 van het Wetboek van Straf
recht wordt gelezen a ls volgt : 

,,Hij die, mondeling of bij geschrifte, in bet 
openbaar tot eenig strafbaar feit of t ot geweld
dadig optreden tegen het openbaar gezag 
oprµit, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van t en hoogste vijf jaren of geldboete van ten 
hoogste drie honderd gulden." 

7. De aanhef van artikel 132 van het Wet
boek van Strafrecbt tot en met de woorden 
,,met bet oogmerk" wordt gelezen als volgt : 

,,Hij die een geschrift, waarin tot eenig 
strafbaar fei, of tot gewelddadig optreden 
tegen het openbaar gezag wordt opgeruid, met 
het oogmerk". 

8. De in artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde ambtenaren zijn te 
allen tijde bevoegd ter inbeslagneming de 
uitlevering te vorderen van al hetgeen kan 
dienen tot bewijs of redelijkerwijs vermoed 
kan worden bestemd te zijn geweest of gediend 
te hebben tot het begaan van eenig in de artike
len 92-96 en 97a van het Wetboek van 
Strafreoht omschreven misdrijf. 

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed kan 
worden, dat een zoodanig strafbaar feit wordt 
begaan. 

Wordt bun de toegang geweigerd, dan ver
sohaffen zij zich dien desnoocls met inroeping 
van den sterken arm. 

Is de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene woning toegankelijk, dan treden 
zij deze tegen den wil des bewoners niet binnen 
dan op bijzonderen schriftelijken last van den 
burgemeester en in tegenwoordigheid, hetzij 
van dien burgemeester, hetzij van den kanton
recbter, hetzij van een commissaris van politie. 

Van cl.it binnentreden wordt door hen proces
verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vier 
en · twintig uren aan den ingezetene, wiens 
woning is binnengetreden, in afschrift wordt 
medegedeeld. 
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9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten 
Juli 1920. 

WILH~LMINA. 

De Miniilte-r ,,an Jwttitie, HEE¥.SKERK. 

( Uitgeg. 5 Aug. 1920.) 

28 -'•ili 1920.- BE•LUIT ter uitvoering van de 
artikelen 168 t/m l 68septieB der wet tot 
regeling van het Hooger Onderwijs. S. 620. 

WJ.T WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.ppen van 
3 Juni 1920, n°. 10593, afdeeling Middelba.ar 
Onderwijs; 

Overwegende, dat door Ons de noodige voor
schriften moeten worden gegeven tot uitvoering 
van artikel 168 tot en met 16SseptieB der 
Hooger-onderwijswet ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1920, no. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor , 
noemden Minister van 28 Juli 1920, n°. 4688, 
afdeeling Middelbaar Onderwijs ; 

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

treedt de wet van 1 Ma.art 1920 (Staatsblad 
n°. 105): 

1°. in te trekken Ons besluit van 24 Juni 
1905 ( Staatsblad no. 216) ; 

2°. vast te stellen de navolgende bepalingen 
ter uitvoering van de artikelen 168 tot en met 
168 septieB der Hooger-onderwijswet: 

Art. 1. Het bestuur van een a.angewezen 
bijzonder gymnasium zendt onmiddellijk nadat 
het met de aanwijzing in kennis is gesteld a.an 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen: 

a. opgave van de vakken, waarin onder
wijs wordt gegeven en van het aantal wekelijks 
te geven Jessen in ieder dier vakken ; 

b. opgave van het a.antal lessen, hetwelk 
per week en per klasse wordt besteed a.an vak. 
ken, niet vermeld in art. 5 onder a-r der 
H ooger-onderwijswet ; 

c. opgave van het aantal leerlingen van 
elke klasse, a.lsmede, indien eene klasse ge
splitst is in parallelklassen, van het a.antal leer
lingen van elke parallelklasse ; 

d. opgave van den tijd van ontspanning 
tusschen achtereenvolgende lessen ; 

e. een sta.at, bevattende de namen en voor
namen van rector en leeraren, onder opgave : 

1°. van de vakken waarin zij onderwijs 
geven; 

2°. van de akten en getuigscbr1lten, kracb
tens welke zij tot het geven van onderwijs be
voegd zijn; 

/. de salarisregeling van het personeel der 
school. 

Indien deze regeling geheel met die voor het 
personeel der Rijks- hoogP-re burgerscholen 
met fi-jarigen cursus overeenstemt, kan met de 
vermelding da.arvan worden volsta.a.n ; 

g. een model van de akte van benoeming 
van rector, Ieera.ren en beambten der school; 

h. de schoolgeldregeling ; 
i. de samenstelling der commissie van be, 

roep, waa.rbij de school is aangesloten ; 
j. een verklaring, onderteekend door alle 

leden var> het bestuur, dat de mstelling, stich
ting of vereeniging en het bestuur onafhanke
lijk zijn van het aan de school verbonden per
soneel. Deze gegevens worden tevens gezon
den aan den inspecteur met het toezicht op de 
school belast. 

Indien het bestuur van een a.angewezen bij -
zonder gymnasium eene tegemoetkoming in 
de stichtingskosten wenscht te ontvangen, legt 
het mede over de noodige bescheiden, waaruit 
ten genoegen van Onzen voornoemden Minister 
blijkt, dat het de beschikkmg heeft over een 
som, gelijk aan de geraamde stichtingskosten, 
of dat het die som onder voorwa.arde van de toe
kenning van bedoelde tegemoetkoming, leenen 
kan van een of meer naar het oordeel van 
Onzen voornoemden Minister als credietwaardig 
bekende personen of lichamen, blijkens eene door 
deze schriftelijk afgegeven verklaring. 

2. 1 e door het bestuur van een aangewezen 
bijzonder gymnasium, hetwelk op Rijkssub
sidie kra.chtens art. 168 der Hooger-onderwijs• 
wet, aanspraak maakt, aan Onzen voornoemden 
Minister overeenkomstig dat wetsartikel jaar
lijks in de ma.and J anuari in te zen.den aan
vrage moet bevatten : 

1 o. den naam der instelling, stichting of 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereerugmg, 
onder wier bestuur het bijzonder gymnasium 
staat, waarvoor de a.a.nvrage geschiedt. 

Is de vereeniging krachtens de wet van 
22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) bij de wet of 
bij Koninklijk besluit erkend, dan worden, 
nevens de dagteekening en het nummer van 
de wet of het besluit, vermeld de dagteekening 
en het nummer der Staatscourant, wa.a.rin de 
goedgekeurde statuten dier vereeniging of 
wijzigingen of veranderingen daarin zijn open
baar gemaakt ; 
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2°. de dagteekening van het Koninklijk I tingskosten heeft plaats gehad door uitgifte 
besluit, waarbij het bijzonder gymnasium is eener obligatieleening, kan in stede van eene 
aangewezen en het nummer van het Btaatsblad, quitantie, een bewijs worden overgelegd van 
waarin dat Koninklijk besluit is opgenomen; den persoon, te wiens kantore de uitbetaling 

3°. de vakken, waarin onderwijs is gegeven der coupons moet plaats vinden, dat de be
en het aantal wekelijks gegeven lessen in ieder noodigde gelden tot <lit doe! in' zijne handen 
dier vakken, met vermelding van de lessen, zijn gedeponeerd ; 
die bij de berekening van het subsidie buiten e. eene opgave van het bedrag van het 
aanmerking blijven. Rijkssubsidie, waarop het bestuur meent aan-

Alle lessen duren 50 minuten. spraak te hebben, met vermelding van de wijze, 
4°. het aantal leerlingen van elke klasse, waarop dat bedrag berekend is. 

alsmede, indien eene klasse gesplitst is in 3. Jaarlijks, in de maand October, zendt 
parallelklassen, het l!,8,ntal leerlingen van elke het bestuur van een aangewezen bijzonder 
parallelklasse, het getal leerlingen voor volledig gymnasium aan Onzen voornoemden Minister 
onderwijs en dat voor enkele lessen afzonderlijk, ter goedkeuring een begrooting van de onder
onder opgave van het aantal dier lessen ; houds- en exploitatiekosten in het volgend 

5°. den tijd van ontspanning tusschen ach- kalenderjaar, waarvoor 75 ten honderd ver-
tereenvolgende lessen gegeven; goeding volgens de wet kan worden toegekerid, 

(lo. het aantal leerlingen, dat op den vijf- benevens een begrooting van het bedrag, benoo
tienden Januari van het voorafgaande jaar en, digd voor huur of erfpacht of voor de annuiteit. 
wanneer het bijzonder gymnasium in den loop De Rijksbouwmeester voor de onderwijsge
van dat jaar is aangewezen, het aantal dat op bouwen en de door hem aan te wijzen ambte
den laatsten <lag der maand, volgende op die, naren zijn bevoegd ter plaatse na te gaan of 
waarin de aanwij7.ing plaats had, a.ls werkelijk. de geraamde onderhoudskosten juist zijn te 
schoolgaande bekend stond; achten. 

7°. de dagteekening van de opening van de 4. Indien in het gebouw, waarin het gym-
school, indien deze nog geen zes jaren ge- nasium is gevestigd, tevens is ondergebracht 
leden werd geopend. eene hoogere burgerschool, waaraan subsidie 

Tevens wordt overgelegd een gewaarmerkt wordt verleend krachtens art. 45bia der Middel
afschrifi der goedgekeurde begrootingen, be- baar-onderwijswet, worden, wat de in het_vorig 
doeld in art. 3, over het kalenderjaar, waarvoor lid bedoelde begrootingen betrefi, beide in- 1 

subsidie gevraagd wordt, benevens een staat richtingen te zamen als eene hoogere burger
van alle inkomsten er> uitgaven over dat jaar. school beschouwd, met inachtneming van de 
Daarbij worden gevoegd : bijzondere eischen a.an het gymnasium te 

a. een salarisstaat betreffende het onder- stellen. 
wijzend personeel; 5. Het aantal wekelijks gegeven lesuren 

b. een staat van uitgaven betreffende de wordt, indien het schooljaar niet samenvalt met 
onderhouds- en exploitatiekosten in het afge- het burgerlijk jaar, berekend naar verhouding 
loopen kalenderjaar, zoomede een inventaris van het in elk der beide schooljaren aangegeven 
der aanwezige meubelen en leermiddelen; aantal wekelijksche lesuren en van de ver-

c. eene opgave van betaalde huur of erf- deeling van -het burgerlijk jaar over de beide 
pacht of van in dat kalenderjaar betaalde rente schooljaren. 
en aflossing der stichtingskosten ; 6. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde be-

d. quitantien tot staving van alle uitgaven, scheiden worden opgemaakt in den vorm, door 
die een bedrag van tien gulden zijn te boven Onzen voornoemden Minister te bepalen. 
gegaan. Iedere door eene quitantie gedekte 7. Door Onzen voornoemden Minister wor
post wordt op den staat van uitgaven afzonder- den algemeene regelen omtrent de gebouwen 
lijk vermeld en draagt een nummer, hetwelk en terreinen vastgesteld, waarin de bescheiden 
ook op de quitantie is opgegeven. worden vei;meld, weike bij de aanvrage om 

Voor zooveel geen quitantien betreffende de goedkeuring der plannen en begrootingen voor 
gedane uitgaven kunnen worden overgelegd, de stichting van gebouwen en terreinen of bij 
moet op andere wijze ten genoegen van Onzen de aanvrage om goedkeuring der ingebruik
voornoemden Minister worden aannemelijk ge- neming van bestaande gebouwen en terreinen 
maakt, dat die uitgaven werkelijk hebben moeten worden overgelegd, en de eischen wor
plaats gehad. den aangegeven, waaraan zoodanige gebouwen 

Indien de opneming van geld voor de stich- en terreinen moeten voldoen. 
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R. Aan den Rijksbouwmeester voor de bouw of speeltcri:ein, wordt het ontwerp huur
onderwijsgebouwen en de door hem aan te I contract aan de goedkeuring van Onzen voor
wijzen ambtenaren moeten gedurende den noemden Miruster onderworpen. 
bouw alle verlangde inlichtingen en gegevens Eveneens wordt in geval van erfpacht van 
worden verstrekt en moet toegang tot het een terrein het desbetreffend contract aan de 
werk worden verleend, terwijl tweemaande- , goeclkenring van Onzen voornoemden Miruster 
Jijks mededeeling aan Onzen voornoemden onderworpen. 
Ministei; wordt gedaan van den stand van het Indien door Onzen voornoemden Minister 
werk. eene schatting van· de waarde van het te huren 

9. ,Jaarlijks, in de maand September, wordt gebouw of terrein of het in erfpacht te nemen 
door Onzen voornoemden Minister het maxi- terrein, wordt noodig gea.cht, heeft deze plaats 
mum van den rentevoet bepaald, waarnaar I met inachtneming van bepalingen, genoemd 
voor de vaststelling der tegemoetkoming in I in artikel LII der wet van 1 i.\faart 1920 (Staats-
de stiohtingskosten, de annuiteit van het vol- blad n°. 105). · 
gend jaar deswege te sluiten geldleeningen, 13. De kosten van de schatting der waarde 
k:i.n worden herekend. van gebouwen en terreinen, hedoeld in artikel 

Indien dit wegens onvoorziene omstandig- , LII der wet van 1 Maart 1920 (Staatsblad n°. 
heden Onzen voornoemden Minister wensche- 105) en van clie bedoeld in artikel 12 van clit 
lijk voorkomt, kan dat maximum nader worden hesluit, komen ten laste van bet bostuur der 
gewijzigd, voor zooveel de na die wijziging te school. 
sluiten geldleeningen hetreft. 14. Geen lokalen of terreinen van een aan-

10. Alvorens eene geldleening, als bedoeld gewezen hijzonder gymnasium, ten behoeve 
in art . 9 wordt aangegaan, moeten bedrag, waarvan subsiclie overeenkomstig dit besluit 
rentevoet en aflossing door Onzen voornoemden wordt gcnoten, worden aan derden in mede
i.\Iinister zijn goedgekeurd. gebruik afgestaan zonder vooraf verkregen 

11. De vaststelling van de tegemoetkoming goedkeuring van Onzen voornoemden Micister. 
in de stichingskosten en kosten van eerste in- Het voor medegebruik te vergoeden bedrag 
richting, bedoeld in art. LII der wet van 1 wordt onder cliens goedkeuring vastgesteld en 
i.\Iaart 1920 (Staatsblad n°. 105), geschiedt door komt voor 75 ten honderd in mindering van 
drie deskundigen, van wie e·.n wordt benoemd bet Rijkssubsiclie. 
door Onzen voornoemden Minister, de tweede 15. In de akte van henoeming hedoeld in 
door het bestuur der school en de derde door art. 1 onder g wordt, behalve hetgeen is aan
de twee benoemde deskundigen. gegeven in art. 168sexies der Hooger-onderwijs-

Indien de twee deskundigen omtrent het wet, nog het volgende vermeld : 
benoemen van een derden met tot overeen- a. de wijze, waarop de bezoldig:ing zal 
ste=ing kunnen geraken, doen tjj daarvan worden uithetaald; 
mededeeling aan Onzen voornoemden Micister. b. voorziening in geval van opheffing der 
Deze verzoekt alsda.n den burgemeester der ge- school of der hetrekking. 
mcente, waar de school is gevestigd, den derden De onder b hedoelde voorziening houdt in, 
deskunclige te benoemen. De drie deskun- dat het personeel ten minste drie maanden van 
digen hepalen het hedrag der tegemoetkoming te voren van het voornemen tot opheffing 
en geven daarva.n zoo spoedig mogelijk kennis wordt verwittigd, en, zoo voor dat geval een 
aan Onzen voornoemden Minister. Indien wachtgeld in uitzicht wordt gesteld, de voor
de drie deskundigen niet eens~ig zijn in waarden, waaronder dit zal worden ver
de bepaling van het bedrag, in dier voego, dat ' Jeend. 
er eene meerderheid en eene minderheid be 16. I. De besturen eener groep bijzondere 
staat, wordt de tegemoetkoming vastgesteld scholen, welke eene commissie van heroep, als 
op bet door de meerderheid aangegeven bedrag, bedoeld in art ikel 168sexies hebben ingesteld, 
terwijl indien ieder der drie deskundigen een geven daarvan kennis aan Onzen voornoemden 
verschillend cijfer aangeeft, de tegemoetkoming Minister en den inspecteur der gymnasia, onder 
wordt bepaald op het bedrag, dat noch bet opgave van de a.angesloten scholen, van de 
hoogste, noch bet laagste is . regeling, welke voor de verkiezing van de leden 

Op dezelfde wijze wordt het getal jaren he- der commissie is getroffen, zoomede van de 
paald, gedurende hetwelk de tegemoetkoming namen der door de "besturen en het personeel 
wordt uitgekeerd. gekozenen en van den voorzitter der commissie. 

12. Jn geval van huur van een schoolge- Wijzigingen, in een en antler gebracht, worden 
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eveneens aan Onzen voornoemclen Minister I ment of het verlies der rechtspersoonlijkheid 
meclegedeeld. van de vereeniging. 

II. In de regeling voor de verkiezing van Onze· Minister van Onderwijs, Kunsten en 
de leclen der commissie, krachtens het vorig i Wetenschappen is belast met de uitvoering 
lid getroffen, wordt in elk geval bepaald : I van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

a. da.t om de drie jaar een der door de be- I worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
sturen en een der door het personeel gekozen worden gezonden aan den Raad van State en 
leden aftreedt, volgens een door de commissie I a.an de Algemeene Rekenkamer. 
op te maken, bij loting vast te stellen rooster; 

1 
Het Loo, den 28sten Juli 1920. 

b. dat de voorzitter wordt verkozen door WILHELMINA. 
de leclen der commissie voor den tijd van drie · De Minister van Onderwijs, 
jaar; Kunsten en Wetenschappen, 

c. dat zoowel de aftreclende voorzitter a ls J. TH. DE VrS>IER. 
de aftredende leden aanstonds herk.iesbn.ar zijn. ( Uitgeg. 30 Juli 1920.) 

III. · Binnen tien dagen na zijn verkiezin~ 
geeft de voorzitter daarvan kennis aan de 1 28 Juli 1920. BESLUIT ter uitvoering van de 
schoolbesturen, welke tot de groep behooren, artikelen 45bis tot en met 45septies der 
met aanduiding van zijn woonplaats en van wet tot regeling van het middelbaar 
de plaats, waar de commissie zitting zal houden. onderwijs. S. 62L 
Veranderingen van deze plaatsen word nmede- WIJ WILHELMINA, ENZ. 

gedeeld binnen tien dagen, nadat zij zijn inge- Op de voordracht van Onzen l\'linister van 
treden. De besturen geven van een en antler Oriderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
binnen tien dagen kennis aan het aan hun 3 Juni 1920, n°. 10863, afdeeling Middelbaar 
school verbonden onderwijzend personeel. Onderwijs; 

IV. De commissie stelt een huishoudelij~ Overwegende, dat door Ons de noodige 
reglement voor haar werkzaamheden vast, voorschriften moeten worden gegeven tot uit
waarin in elk geval worden geregeld : voering van artikel 45bis tot an met 45septies 

a. de wijze, waarop de beroepen zullen der middelbaar-onderwijswet; 
worden behandeld, met dien verstande, dat aan Den Raad van State gehoord (advies van 
het schoolbestuur en' den appellant d,esver- 13 Juli 1920 n°. 30) ; 
langd gelegenheid wordt gegeven hun belangen Gezien het nader rapport van Onzen voor• 
mondeling voor te dragen of te doen voordragen noemden J\'linister van 26 Juli 1920, n°. 4689, 
en dat een afschrift van de uitspraak der com- afdeeling Middelbaar Onderwijs; 
missio zoowel aan het schoolbestuur als a.an Habben goedgevonden en verstaan : 
den appellant zal worden uitgereikt; Met ingang van den dag, waarop in werking 

b. de verdeeling van de kosten, waartoe de treedt de wet van 1 Maart 1920 (Staatsblad 
werkzaamheclen der commissie aanleiding geven, n°. 106) : 
over de tot de groep behoorenrle schoolbesturen, 1°. In te trekken Ons besluit van 17 Novem
met dien verstande, dat de mogelijkheid wordt ber 1909 (Staatsbl.ad n°. 368), zooals het is ge
voorbehouden, om de schadeloosstelling van wijzigd bij Ons besluit van 9 Februari 1914 
getuigen en desh.,mdigen, bij de uitspraak der (Staat-sbl.ad n°. 31) ; 
commissiE' geheel of gedeeltelijk ten Jaste van 2°. Vast to stellen de navolgende bepalingen 
de in het ongelijk gestelde partij te brengen. tor uitvoering van artikel 45bis tot en met 

V. Het onder IV bedoelde huishoudelijk 45septies der J\'liddelbaar-onderwijswet: 
reglement wordt onderworpen aan de goed- Art. 1. Het bestuur van eene bijzondere 
keuring van Onzen voomoemden J\'linister. hoogere burgerschool, dat voor Rjjkssubsidie, 

17. Het bestuur der school is verplicht bij bedoeld in artikel 45bis der llliddelbaar-onder
wijziging of aanvulling van statuten, regle- wijswet, in aanmerking wenscht te komen, richt 
menten, .leerplan of andere stukken,welke aan tot Ons eene daartoe strekkende aanvrage. 
Onzen -.zoornoemden Minister zijn overgelegd, Bij die aanvrage worden overgelegd: 
die wijziging of aanvulling v.ooraf te zijner a. de statuten van de instelling, stichting 
kennis te brengen en da-arvan tevens mede- of vereeniging, onder welker bestuur de bij
deeling te doen aan den betrokken inspecteur. zondere hoogere burgerschool staat , het regle-

1!:I. Het bestuur der vereeniging is verplicht ment der school en eene verklaring, onder
Onzen voornoemden J\'linister onmiddellijk in teekend door alle leden van het bestuur, dat 
kennis te stellen met de ontbincling, het faillisse- de instelling, stichting of vereeniging en het 
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bestuur onafhankelijk zijn van het aan de school 
verbonden personeel; 

o. het leerplan der school; 
c. waar het geldt eene bijzondere hoogere 

burgerschool met vijfjarigen cursus, eene op
gave van de eischen van toelating tot iedere 
klasse; 

d. een staat bevattende de namen eu voor
namen van den directeur en de leeraren aer 
school, met vermelding: 

1°. van den datum, sinds welken zij a.ls 
zoodatrig aan die school verbonden zijn; 

2°. van het vak of de vakken, waarin door 
hen aan die school onderwijs wordt gegeven 
en, voor het geval zij op 1 Januari 1910 aan 
dezelfde school verbonden waren, van het vak 
ofde vakken, waarin op dat tijdstip door hen 
onderwijs werd gegeven ; 

3°. van de akten en getuigschriften, krach
tens welke zij bevoegd zijn, onderwtjs te geven; 

4°. van de nevenbetrekkingen bij het onder
wijs welke zij bekleeden en het getal uren in 
iedere betrekking gegeven ; 

e. de salarisregeling van het personeel der 
school; 

f. een model van de akte van benoeming 
van directeur, leeraren en beambten der school; 

g. de samenstelling der commissie van be
roep, waarbij de school is aangesloten; 

h. de schoolgeldregeling. 
De onder b. tot en met h. bedoelde gegevens 

worden tevens gezonden aan den Inspecteur 
van het middelbaar onderwijs, met het toe
zicht op de school belast. 

Indien het bestuur eene tegemoetkoming in 
de stichtingskosten wenscht te ontvangen, legt 
het mede over de noodige bescheiden waaruit, 
ten genoegen van Onzen voomoemden Minister, 
blijkt, dat het de beschikking heeft over een 
som gelijk aan de geraamde stichtingskosten 
of dat het die som onder voorwaarde van de 
toekenning van bedoelde tegemoetkoming, 
leenen kan van een of meer, naar het oordeel 
van Onzen voornoemden Minister als crediet
waarclig bekende personen of lichamen, blijkens 
eene door deze schriftelijk afgelegde verklaring. 

De in clit artikel bedoelde gegevens behoeven 
niet te gelijk te worden ingezonden 

2. Aan de bijzondere hoogere burgerscholen, 
welker besturen in aanmerking wenschen te 
komen voor Riikssubsidie, bedoeld in artikel 
45bis der Middelbaar-onderwijswet, moet, waar 
,het geldt eene school met driejarigen cursus 
in ieder der vakken, vermeld in artikel 16 onder 
a-l, n en o dier wet, en waar het geldt. eene 
school met vierjarigen -0f vijfja rigen cursus, in 

ieder der vakken, vermeld in° artikel 17 dier wet, 
in a.lie leerjaren te zamen, onderwijs worden 
gegeven gedurende ten minste het getal lessen 
per week, aangegeven m de tabel, aan dit be
sluit gehecht. 

3. Het bestuur van eene bijzondere hoogere 
burgerschool, aan hetwelk Rijkssubsidie krach
tens artikel 45bis der Middelbaar-onderwijswet 
is verleend, zendt jaarlijks v66r den aanvang 
van het schooljaar het :',::;gramma voor dat 
schooljaar in drievoud eu Jen rooster van les
uren voor het schooljaar in tweevoud aan 
Onzen voornoemden Minister. Op clien rooster 
moeten tevens de feestdagen en vacantietijden 
zijn vermeld en voor ieder vak de nal!-m van 
den betrokken docent. De rooster gaat ver
gezeld van eene opgave van het totaal getal 
wekelijksche Jessen in ieder vak in elke 
klasse. 

Bij opening der school in den loop van het 
schoolja.ar geschiedt de inzendiug ten minste 
tien dagen v66r die opening. 

Gelijke stukken zendt het bestuur aan den 
Inspecteur van het middelbaar onderwijs, met 
het toezicht op de school belast. Onze voor
Iioemde Minister zendt, na beide exemplaren 
van den lesrooster voor ,,gezien" te hebben 
onderteekend, met vermelding van de dag
teekening der onderteekening, een exemplaar 
daarvtn aan het bestuur der school terug, 
hetwe1k dit vervolgens in een der schoolver
trekken doet ophangen. 

Bij vera.ndering van den lesrooster in den 
loop van den cursus wordt onmiddellijk een 
tweetal exemplaren van den nieuwen lesrooster 
gezonden aan Onzen voomoemden Minister 
in den betrokken Inspecteur. 

In den lesrooster komen geen doorhalingen 
voor. 

Moet wegens ziekte van het personeel of 
om andere geldige reden gedurende korten tijd 
van den lesrooster worden afgeweken, dan 
geeft het bestuur daarvan aanstonds kennis 
aan Onzen voornoemden Minister en aan den 
betrokken Inspecteur. 

4. Van elke aanstelling van een leeraar 
geeft het bestuur van eene bijzondere hoogere 
burgerschool, als in het voorgaand artikel be
doeld, binnen Mn ma.and kennis aan Onzen 
voornoemden :Minister en den betrokken rn·
specteur met overlegging van eene opgave van 
de getuigschriften of akten van bekwaambeid 
die de aangestelde bezit, het getal zijner weke. 
lijksche lessen en, indien hij tevens werkzaam 
is aan Mn of meer andere scholen, van den 
naam van die inrichtingen zoomede van he-
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getal wekelijksche lessen, die hij er geeft. 
Eventueel word en daarbij tevens vermeld de 
dagteekening en het nummer van het besluit, 
bij hetwelk door Ons tot de aanstelling ver· 
gunning is verleend. 

5 . Jaarlijks, in de maand Januari, zendt 
, het bestuur van eene bij zondere hoogere burger

school, als bedoeld in art. 3, aan Onzen voor· 
noemden Minister over het afgeloopen jaar eene 
opgave: 

1°. van de dagteekening en het nummer 
van het Koninklijk besluit, waarbij aan het 
bestuur van de hoogere burgerschool Rijks
su bsidie is verleend ; 

2°. van de vakken, waarin onderwijs is 
gegeven en van het aantal wekelijks gegeven 
lessen in ieder dier ·vakken, met ver
melding van de lessen, die bij de berekening 
van het subsidie buiten aanmerking blijven. 
Alie lessen duren vijftig minuten ; 

3°. van het aantal leerlingen van elke 
klasse, alsmede, indien eene klasse gesplitst 
is geweest in parallelklassen, het getal leer
lingen van elke parallelklasse, het getal leer
lingen voor vol!edig onderwijs en dat voor 
enkele lessen afzonderlijk, onder opgave van 
het aantal dier lessen; 

4°. van den tijd van ontspanning tusschen 
achtereenvolgende lessen gegeven; 

5°. van het aantal leerlingen, dat op den 
15den Januari van het voorafgaande jaar, en 
wanneer de bijzondere hoogere burgerschool 
in den loop van da jaar is gaopend, het aantal, 
uat op· den laatsten dag der maand, volgende 
op die, waarin de opening plaats had, als wer
kel.ijk schoolgaande bekend stond ; 

6°. van de dagteekening van de opening 
der school, indien deze, waar het geldt eene 
school met driejarigen cursus, nog geen drie, 
waar het geldt eene school met vierjarigen, 
nog geen vier, en waar het geldt eene school 
met vijfjarigen cursus, nog geen vijf jaren ge
e den werd geopend . 

Tevens wordt overgelegd een gewaarmerkt 
afschrift der goedgekeurde begrootingen, be
doeld in artikel 6, over het kalenderjaar, waar
voor subsidie gevraagd wordt, benevens een 
staat van alle inkomsten en uitgaven over dat 
iaar. Daarbij worden gev<;>egd: 

a. een salarfsstaat betreffende het onder
wij zend personeel; 

b. een staat van uitgaven betreffende de 
onderhouds- en exploitatiekosten in het afge
loopen kalenderjaar, zoomede een inventaris 
der aanwezige meubelen en leermiddelen. 

c. eene opgave van betaalde huur of erf-

Pacht of van in dat kalenderjaar betaalde rente 
an aflossing der stichtingskosten ; 

d. quitantien tot staving van alle uitgaven, 
die een bedrag van tien gulden zijn te boven 
gegaan. Iedere door eene quitantie gedekte 
post wordt op den staat van uitgaven afzonder
lijk vermeld en draagt een numrqer, hetwelk 
ook op de quitantie is opgegeven. Voor zoo
veel geen quitantien betreffende gedane uit
gaven kunnen worden overgelegd, moet op 
andere wijze, ten genoegen van Onzen voor
noemdenMinister, worden aannemelijk gemaakt, 
dat die uitgaven werkelijk hebben plaats gehad. 

Indien de opneming van geld voor de stich
tingskosten heeft plaats gehad door uitgifte 
eener obligatieleening, kan in stede van eene 
quitantie, een bewijs worden overgelegd van 
den persoon, te wiens kantore de uitbetaling 
der coupons moet plaats vinden, dat de be
noodigde gelden tot <lit doe] in zijne handen 
zijn gedeponeerd ; 

e. eene opgave van het bedrag van het 
Rijkssubsidie, waarop het bestuur meent aan
spraa~ te hebben, met vermelding van de wijze, 
waarop dat bedrag berekend is. 

6. Jaarlijks, in de maand October, zendt 
het bestuur van eene bijzondere hoogere burger
school, als bedoeld in artikel 3, aan Onzen voor
noemden Minister ter goedkeuring eene be
grooting van de onderhouds- en exploitatie· 
kosten in het volgend kalenderjaar, waarvoor 
75 ten honderd vergoeding volgens de wet kan 
worden toegekend, benevens eene begrooting 
van het bedrag, benoodigd voor huur of erf
pacht of voor de annuiteit. 

De Rijksbouwmeester voor de onderwijsge
bouwen en de door hem aan te wijzen ambte
naren zijn bevoegd ter plaatse na te gaan, of 
de geraamde onderhoudskosten juist zijn te 
achten. 

7. Indien in het_gebouw, waarin de hoogere 
burgerschool gevestigd is, tevens i1 onderge
bracht een gymnasium, waaraan ftbedi e wordt 
verleend krachtens art . 168 der Hoac•r-onder
wijswet, worden, wat de in het vorig lid be. 
doelde begrootingen betreft, beide inrichtingen 
te zamen als eene hoogere burgerschool be
schouwd, met inachtneming van de bijzondere 
eischen, aan het gymnasium te stellen. 

8. Het aantal wekelijks gegeven lessen 
wordt, indien het schooljaar niet samenvalt met 
het burgerlijk jaar, berekend naar verhouding 
van bAt, in elk der beide schooljaren aangegeven 
aantal wekelijksche lessen en van de verdeeling 
van het burgerlijk jaar over de beide school
jaren. 
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9. De in artt. 5 en 6 bedoelde bescheiden 
worden on!!:emaakt in den vorm, door Onzen 
voornoemden Minister te bepalen. 

10. Door Onzen voornoemden Minister 
worden Algemeene Regelen omtrent de ge-

. bonwen en terreinen vastgesteld, waarin de 
bescheiden worden vermeld, welke bij de aan
vrage om goedkeuring der plannen en begroo
tingen voor de stichting van gebouwen en ter
reinen of bij de aanvrage om goedkeuring der 
ingebruikneming van bestaande gebouwen en 
terreinen moeten worden overgelegd, en de 
eischen worcten aangegeven, waaraa.n zoodanige 
gebouwen en terreinen moeten voldoen. 

11. Aan den Rijksbouwmeester voor de 
onderwijsgebouwen en de door hem aan te 
wijzen ambtenaren moeten gedurende den 
bouw alle verlangde inlichtingen en gegevens 
worden verstrekt en moet toegang tot het werk 
worden verleend, terwijl tweemaandelijks mede
deeling aan Onzen voornoemden Minister wordt 
gedaan van den stand van het werk. 

12. Jaarlijks, in ·de maand September, 
wordt door Onze~ voornoemden Minister het 
maximum van den rentevoet bepaald waar
naar, voor de vaststelling der tegemoetkoming 
in de stichtingskosten, de annuiteit van het 
volgend jaar deswege tP sluiten geldleeningen 
kan worden berekend. Indien dit wegens on. 
voorziene omstandigb.eden Onzen voornoemden 
Minister wenschelijk voorkomt, kan dat maxi
mum nader worden gewijzigd, voor zooveeJ 
de na die wijziging te sluiten geldleeningen be-
treft. · 

13. Alvorens eene geldleening, als bedoeld 
in a rt. 12, wordt aangegaan, moeten bedrag, 
rentevoet en aflossing door Onzen voornoemden 
Minister zijn goedgekeurd. 

14. De vaststelling van de t;,gemoetkoming 
in de stichtingskosten en kosten van eerste 
inrichting, bedoeld in art. XXVIII der wet van 
1 Maart 1920 (Staatablad n°. 106), geschiedt 
door drie deskundigen, van wie Mn wordt be· 
noemd door Onzen ·voornoemden Minister, 
de tweede door het bestuur der school en de 
derde door de twee benoemde Jeskundigen. 

Indien de twee deskundigen omtrent het be
noemen van een derden niet tot overeenstem
ming kunnen geraken, doen zij daarvan mede
deeling aan Onzen voornoemden Minister. 
Deze verzoekt alsdan den burgemeester der ge
meente, waar de school is gevestigd, den derden 
deskundige te henoemen. De drie deskundigen 
bepalen het bedrag der tegemoetkoming en 
geven daarvan zoo spoedig mogelijk kennis 

aan Onzen Toornoemden Minister. Indien de 
drie deskundigen niet eenstemmig zijn in de 
bepaling van het bedrag in dier voege, dat er 
eene meerderheid en eene minderheid bestaat, 
wordt de tegemoetkoming vastgesteld op het 
door de meerderheid aangegeven bedrag, ter 
wijl indien ieder der drie deskundigen een ver
schillend cijfer aangeeft, de tegemoetkoming 
wordt bepaald op het bedrag, dat noch het 
hoogste, noch het laagste is. 

Op dezelfde wijze wordt het getal jaren be
paald, gedurende hetwelk de tegemoetkoming 
wordt uitgekeerd. · 

15. In geval van huur van een schoolge
bouw of speelterrein, wordt h et ontwerp• 
huurcontract aan de goedkeuring van Onzen 
voornoemden Minister onderworpen . 

Eveneens wordt in geval van erfpacht van 
een terrein het desbetreffend contract aan de 
goedkeuring van Onzen voornoemden Minister 
onderworpen. 

Indien door Onzen voornoemden Minister 
eene schatting van de waarde van h et te huren 
gebouw of terrein of het in erfpacht te nemen 
terrein wordt noodig geacht, heeft deze plaats 
met inachtneming van bepalingen, genoemd 
in artikel XXVIII der wet van 1 Maart 1920 
(Staatsblad n°. 106). · 

· 16. De kosten van de schatting der waarde 
van gebouwen en terreinen, bedoeld in artikel 
XXVIII der wet van 1 Maart 1920 (Staatsb/,ad 
no. 106), en van die, bedoeld in artikel 15 van 
dit besluit, komen ten laste van het bestuur 
der school. 

17. Geen lokalen of terreinen van eene bij
zondere hoogere burgerschool, ten beboeve 
waarvan subsidie overeenkomstig dit besluit 
wordt genoten, worden aan derden in mede
gebruik afgestaan zonder vooraf verkregen 
goedkeuring van Onzen voornoemden Minister. 
Het voor medegebruik te vergoeden bedrag 
wordt onder diens goedkeuring vastgesteld 
en komt.voor 75 ten honderd in mindering van 
het Rijkssubsidie. 

18. Indien de salarisregeling, bedoeld in 
artikel 1, onder e, geheel met de regeling voor 
het personeel der Rijks hoogere burgerscholen 
met overeenkomstigen cursus overeenstemt, 
kan met de vermelding daarvan worden vol
staan. 

Van iedere eventueele afwijking van de rijks
regeling moet in de salarisregeling mededeeling 
worden gedaan. 

Het personeel van hoogere burgerscholen 
met vierjarigen cursus wordt ten aanzien van 
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de bezoldiging met het personeel van hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus op eene 
lijn gesteld. 

19. In de akte van benoeming, bedoeld in 
.artikel 1, onder /, wordt, behalve hetgeen is 
.aangegeven in artikel 45ter, elf de lid, der 
Middelbaar-Onderwijswet, nog het volgende 
-vermeld: 

a. de wijze-, waarop de bezoldiging za1 
worden uitbetaald; 

b. voorziening, in geval van opheffing der 
school of der betrekking. 

De onder b bedoelde voorziening houdt in, 
dat het personeel ten minste drie maanden van 
te voren van het voornemen tot opheffing wordt 
verwittigd, en, zoo voor dat geval een wacht
geld in uitzicht wordt gesteld, de voorwaarden 
waaronder dit zal worden verleend. 

20. I. De besturen eener groep bijzondere 
scholen, welke eene commissie van beroep, als 
bedoeld in artikel 45ter, twaalfde lid, der Mid
delbaar-Onderwijswet, hebben ingesteld, geven 
daarvan kennis aan Onzen voornoemden Mi
nister en de(n) betrokken Inspecteur(s) van het 
middelbaar onderwijs, onder opgave van de 
.aangesloten scholen, van de regeling, welke 
voor de verkiezing van de laden der commissie 
is getroffen, zoomede van de namen der door 
de besturen en het personeel gekozenen, en 
van den voorzitter der commissie. 

Wijzigingen, in een en antler gebracht, worden 
eveneens aan Onzen voornoemden Minister 
medegedeeld. 

II. In de regeling voor de verkiezing van 
de laden del' commissie, krachtens het voriii 
lid getroffen, wordt in elk geval bepaald: 

a. dat om de drie jaar een der door de be
sturen en een der door het personeel gekozen 
laden aftreedt, volgens een door de commis
sie 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. 

III. Binnen tien dagen na z1Jn verJoezing 
geeft de voorzitter daarvan kennis aan de 
schoolbesturen, welke tot de groep behooren, 
met aanduiding van zijn woonplaats en van 
de plaats, waar de commissie zitting zal houden. 
Veranderingen van cteze p1aatsen worcten mede
gedeeld binnen tien dagen, nadat zij zijn inge
treden. De besturen geven van een en antler 

l!J20. 

binnen tien dagen kennis aan het aan hun 
school verbonden onderwijzend personeel. 

IV. De commissie stelt een huishoudelijk 
reglement voor hare werkzaamheden vast, 
waarin in elk geval worden geregeld : 

a. de wijze, waarop de beroepen zullen 
worden behandeld, met dien verstande, dat 
aan het schoolbestuur en den appellant desver
langd gelegenheid wordt gegeven hun belangeu 
mondeling voor te dragen of te doen voordragen 
en dat een afschrift van de uitspraak der com
missie zoowel aan het schoolbestuur als aan den 
appellant zal worden ui_tgereikt ; 

b. de verdeeling van de kosten, waartoe de 
werkzaamheden der commissie aanleiding geven, 
over de tot de groep behoorende schoolbe
sturen, met dien verstande, dat de mogelijkheid 
wordt voorbehouden, om de schadeloosstelling 
van getuigen en deskundigen, bij de uitspraak 
der commissie geheel of gedeeltelijk ten laste 
van de in het ongelijk gestelde partij te 
brengen. 

V. H et onder IV bedoelde huishoudelijk re
glement wordt onderworpen aan de goedkeuring 
van Onzen voornoemden Minister . 

VL De commissie van beroep kan den be
trokken Inspecteur van het M. 0. uitnoodigen 
hare verga.deringen als adviseerend lid bij te 
wonen. 

21. H et bestuur der school is verplicht bij 
wijziging of a.anvulling van de statuten, regle
menten, leerplan of a.ndere stukken, welke aan 
Onzen voornoemden Minister zijn overgelegd, 
die wijziging of aanvulling vooraf te zijner 
kennis t e brengen en daarvan tevens mede
deeling te doen aan den betrokken inspec
teur. 

22. Het bestuur der vereeniging is verplicht 
Onzen voornoemden Minister onmiddellijk in 
kennis te stellen met de ontbinding, het faillisse
ment of het verlies der rechtspersoonlijkheid van 
de vereeniging. 

Onze Minister van · Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsbl.ad za1 
worden geplaatst en waarvan afschrift za! 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten J uli 1920. 

WILHELMINA. 

JJe Minister van Onderwijs, 
Kunaten en Wetenschappen. 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 30 Juli 1920.) 
41 



1920 28 JU L I. 642 

TABEL, bedoeW in artikel 2 van het Koninklij,k 
bealuitvan28 Juli 1920(Staatsbladno. 621). 

Hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus. 

VAKKEN 
Getal lessen 
per week. 

a. de wiskunde . . . . . . 
b. de eerste beginselen der 

natuur- en scheikunde . . 
c. de beginselen der plant- en 

dierkunde ...... . 
d. die der staatsinrichting 
e. die van het boekhouden 
f. de aardrijkskunde .. 
g. de geschiedenis . . . 
h. de Nederlandschc taal 
i . de Fransche taal . . 
k. de Engelsche taal . . 
l. de Hoogduitsche taal . . 
n. het hand- en rechtlijnig 

teekenen . .. . .. . 
o. de lichamelijke oefening . 

14 

5 

3 
1 
1 
5 
7 
9 
8 
5 
8 

6 
9 

Hoogere burgerschool met 4-jarigen curaus. 

a. de wiskunde . . . . . . 16 
b. de beginselen van de theo

retische en toegepaste me
chanica, van de kennis 
van werktuigen en van de 
technologie . . . . . . 3 (2) 

c. de natuurkunde en hare 
voornaamste toepassingen 6 

d. de scheikunde en hare voor-
naamste toepassingen . . 6 

e. de beginselen der delfstof-, 
aard-, plant- en dierkunde 5 

/ . die der kosmographie . . 1 
g. de gronden van de ge

meente-, provinciale- en 
staatsinrichting van Ne-
derland . . . . . . . . 1 

h. staathuishoudkunde en de 
statistiek, inzonderheid 
van Nederland en van 
zijne kolonien en bezittin-
gen in andere werelddeelen 1 

i . de aardrijkskunde . . . . 5 
k. de geschiedenis . . . . . 6 
l de Nederlandsche taal en 

letterkunde . . . . . . 9 
m. de Fransche taal en letter-

kunde . . . . . . . . 9 
n. de Engelsche taal en letter-

kunde . . . . . . . . 8 
o. de H oogduitsche taal en 

letterkunde . . . . . . 9 
p. de beginselen der handels

wetenschappen, daaron
der die der warenkennis 
en het boekhouden . . 3 (1) 

q. het hand- en rechtlijnig 
teekenen . . . . . . . 8 (7) 

r. de lichamelijke oefening . 10 

Hoogere burgerschool met 5-jarigen cura,u. 

a. de wiskunde . . . . . . 20 
b. de beginselen van de theo

retische en toegepaste 
mechanica, van de-kennis 
van werktuigen en van de 
technologie . . . . . . 3 (2) 

VAKKE~ 

c. de natuurkunde en hare 
voomaamste toepassingen 

d. de scheikunde en hare 
voornaamste toepassingen 

e. de beginselen der delfstof, . 
aard-, plant- en dierkunde 

/. die der kosmographie . . . 
g. de gronden van de gemeed

te-, provinciale- en staats
instelling van Nederland 

h. staathuishoudkunde en de 
statistiek, inzonderheid 
van Nederland en van 
zijne Kolonien en bezit
tingen in andere wereld-
deelen . .. . ... . 

i. de aardrijkskunde. . . . 
k. de geschiedenis . . . . . 
Z. de Nederlandsche taal en 

letterkunde . . . . . . 
m. de Fransche taal en letter-

kunde ....... . 
n. de Engelsche taal en letter-

kunde ..... . . . 
o. de Hoogduitsche taal en 

letterkunde . . . . . . 
p. de beginselen der handels

wetenschappen, daaron
der die der warenkennis 
en het boekhouden . . 

q. het hand- en rechtlijnig 
teekenen . . ... . . 

r. de lichamelijke oefening . 

I 
Getal lessen 

per week. 

7 

7 

7 
1 

2 

2 
8 
9 

11 

12 

9 

11 

3 (1) 

11 (10) 
13 

De lessen in de mechanica, de handelsweten
schappen en het lijnteekenen in de hoogste 
klasse kunnen facultatief worden gesteld op 
denzelfden voet als op de openbare hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus, opleidende 
vopr het examen, bedoeld in art. 57 der Middel
baar-onderwijswet. 

De tusschen haakjes geplaatste cijfers gelclen 
voor de leerlingen, die het onderwijs in de 
facultatief gestelcle vakken in de hoogste 
klassen niet volgen. 

Mij bekend, 

De Minister van Onderwija, 
Kuns/en en Wetenschappe11,, 

J . TH. DE V ISSER. 

28 Juli 1920. BESLUIT, betreffende uitkee
ringen aan gemeenten uit de opbrengat 
van het recht op de mijnen. S. 622. 

Wn WI LHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Minister!! 
van Financien en van Binnenlandsche Zaken 
van 9 Jull 1920, n°. 96, afdeeling Accijnzen , 
en van 23 Juli 1920, n°. 8955, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 
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Gelet op artikel 10, vierde lid, der wet van 
26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 157) tot hef
fing van een recht op de mijnen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikeZ. 

De navolgende gemeenten worden geacht 
te behooren tot die, bedoeld in het derde lid 
van artikel 10 der wet van 26 Maart 1920 
(Staatsbl,ad n°. 157) ; 

PROVINCIE OVERLJSSEL: 

Haaksbergen en Lonneker ; 

PROVINCIE LIMBURG : 

Amstenrade, Beek, Bocholt~, Brunssum, Ey
gelshoven, <Jeleen, H e.erlen, U oeTk!broek, Kerk 
rade, .Klimmen, Nieuv:enhagen, Nuth, Schaes 
berg, Schinnen, Schinveld, Simpe1veld, Sittard, 
Spanbeek, Stein, Susteren, Ubach over Worms, 
Urmond, Voerendaal en Wijnandsrade. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten Juli 1920. 

WILHELMrnA. 

De Minister van Financitn, DE VRIES . 

De Minister van Binnenl,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBRO O'CK. 

( Uitgeg. 3 Sept. 1920.) 

29 Juli 1920. WET, 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 ambtenarert, alsmede van de 
klassen der rechtbanken en kantonge
rechten. S. 623. 

Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is over te gaan tot herzie
ning van de wet van 5 Juli 1920 (Staatsblad 
n 1• 181), tot regeling van de samenstelling van 
den hoogen raad, de gerechtshoven, de arron
dissements-rechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechteFlijke am bte
naren, alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten, gelijk deze wet laatstelijk 

gewijzigd is bij de wet van 17 Juni 1918 (Staats
bl,ad n°. 394); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de 

wet van 5 Juli 1910 (Staatsbl,acl n°. 181), gelijk 
deze laatstelij k gewijzigd is bij de wet van 
17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 394), worden gelezen 
als volgt: 

Art. 1. De samenstelling van den hoogen 
raad, benevens de jaarwedden der leden van 
en ambtenaren bij dien raad worden vastge
steld als volgt : 
1 president . . . . . · . . . . . . . f 12,000 
ten hoog8te 2 vice-presidenten, ieder 10,500 

. ten hoogste 15 raadsheeren, ieder : . 9,000 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 12,000 
ten hoogste 3 advocaten-generaal, ieder 9,000 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 4,500 

2. De samenstelling der . gerechtshoven, 
benevens de jaarwedden der leden van en 
am btenaren bij die gerechtshoven worden 
vastgesteld als volgt : 

A. A msterclam. 

l president . . . . . . . . . . I 10,500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,500 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder . . 8,500 
l procureur-generaal . . . . . . . . 10,500 
ten hoogste 2 advocaten-generaal , ieder 8,500 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 4,500 
ten hoogste 4 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

B. 's.(J,,,avenhage. 

l president . . . . . . . . . . . . f 10,QO0 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,500 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder . . 8,500 
l procureur-generaal . . . . . . . . 10,500 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 8,500 
l griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 3 su bstituut-griffiers, ieder 4,500 
ten hoogste 4 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

C. 's-Hertogenbosch, Arnhem, Leeuwarden. 

l president . . . . . . . . . . . . f 10,000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,000 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder. . . 8,000 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 10,000 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 6,001) 
ten hoogste 3 substituut-griffiers1 ieder 4,500 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

41 • 
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3 . De klassen en de samenstl)lling der 
arrondissements-rechtbanken, benevens de 
jaarwedden der leden van en am btenaren bij 
die rechtbanken worden vastgesteld ~ls volgt : 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 

1 president . . . . . . . 
ten hoogste 6 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 25 rechters, ied~r. . . 

. f 9,500 
8,500 
7,500 
9,500 1 officier van justitie. . . . . . . 

ten hoogste 8 substituut-officieren van 
justitie, ieder . . . . . . . . . . 7,500 

1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, ieder 3,500 
ten hoogste 18 rechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

B. Rotterdam. 

1 president . . . . . . . f 9,500 
ten hoogste 3 vice-presidenten, ieder 8,500 
ten hoogste 16 rechters, ieder. . . . 7,500 
1 officier van justitie . . . . . . . 9,500 
ten hoogste 6 substituut-officieren van 

justitie, ieder . . . . . . . . . . 7,500 
l griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 7 substituut-griffiers, ieder 3,500 
ten hoogste 12 rechters-plaatsvervangers, zon-

der bezoldiging. 

C. 's-Gravenhage. 

1 president . . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 12 rechters, ieder. . . . 
1 officier van justitie. . . . . . . . 
ten hoogste 4 substituut-officieren van 

9,500 
8,500 
7,500 
9,500 

justitie, ieder . . . . . . . . . . 7,500 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,500 
ten hoogste 5 substituut-griffiers, ieder 3,500 
ten hoogste 9 rechters-plaatsvervangers, zonder 

bezoldiging. 

D. 's-Hertogenhosch, Breda, Maastricht, Arnhem, 
Zwolle, Middelburg, Haarlem, Utrecht, Leeuw-

arden. Groningen, ABBen. 

1 president . . . . . . . . 
ten hoogste 1 vice-president. . 
ten hoogste 6 rechters, ieder ; 
1 officier van justitie. . . . . 

. f 8,000 
7,000 
6,500 
8,000 

ten hoogste 2 substituut-officieren van 
· justitie, ieder . . . . . . . . . . 6;500 
1 griffier. . . . . . . . . • . . . . 6,000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 3,500 
ten hoogste 6 rechters- plaatsvervangers, zonder 
bezoldiging. 

!I. TWEEDE KLASSE. 

Roermond, Zutphen, Tiel, Almelo, Dordrecht, 
Zierikzee, Alkmaar, Heerenveen, Winschoten. 

1 president . . . . . . . . f 7,000 
ten hoogste 1 vice-president. 6,500 
ten hoogste 6 rechters, ieder 6,000 
1 officier van justitie 7,000 
ten hoogste 1 substituut-officier van 

justitie . . . . . . . . . . . 6,000 
1 griffier. . . . . . . . . . . . 5,500 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 3,000 
ten hoogste 5 rechters-plaa.tsvervangers, zonder 
bezolcliging. 

4. De klassen en de samenstelling der kan
tongerechten, benevens de jaarwedden der 
kantonrechters en ambtenaren bij die kanton
gerechten worden vastgesteld als volgt : 

l. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 

ten hoogste 6 kantonrechters, ieder f 
1 griffier. . . . . . . . . . . 
ten hoogste 5 su bsti tuu t-griffiers, ieder 
ten hoogste 24 kantonrechters-plaats
vervangers, zonder bezoldiging. 

B. Rotterdam. 

8,000 
6,000 
3,000 

ten hoogste 5 kantonrechters, ieder. f 8,000 
1 griffier. . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, ieder 3,000 
ten hoogste 20 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezolcliglng. 

C. 's-Gravenhage. 

ten hoogste 3 kantonrechters, ieder . f 8,000 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 3,000 

ten hoogste 12 kantonrechters-plaatsver
vervangers, zonder bezoliliging. 

D. Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem. 

ten hoogste 2 kantonrechters, ieder f 7,500 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 5,000 
ten hoogste 1 substituut-griffier . . . 3,000 
ten hoogste 8 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

E. 'B-Hertogenhosch, Tilburg, Maastricht, Heer
len, Nijmegen, Enschede, Leiden, Schiedam, 

Hilversum, Leeuwarden. 

1 kantonrechter .. .. ...... f 7,000 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . 3,500 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezolcliging. 
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Art. V. Artikel 8 van de wet van 5 Juli 
II. TWEEDE KLASSE. I 1910 (Staat8b/,ad no. 181), laatstelijk gewijzigd 

E indhoven, Bred.a, Bergen op Zoom, Roermond, I bij de wet van 17 Juni 1918 (Staatxb/n.d no. 394), 
Venlo, H elmond, Wageningen, Terborg, ZutpMn, wordt gelezen: 
Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Almelo, Delft, ,,Boven eu behalve de wedde naar de regelen 
Gouda, Dordrecht, Middelburg, Goes, Alkmaar, van deze wet toe te kennen, genieten de rechter
Hoorn, Zaandam, Amersfoort, Winschoten, Jij]j:e ambtenaren, bij wijze van tijdelijke toe-

Zuidbroek, Assen, Emmen. !age, een bedrag van f 50 's jaars voor ieder 
1 kantonrechter . • . . . . . . . . f 6,500 hunner wettige of wettelijk erkende kinderen 
I griffier. . . . . . . . . . . . . . 3,000 beneden den leeftijd vari 18 ja,ar, die zij op 
ten h oogste 6 ka.ntonrechters-plaatsvervangers, den lsten Januari van het jaar boven de twee 
zonder bezoldiging. zoodanige kinderen bezitten, met dien ver-

stande: 
I 0 • dat de toelage slechts genoten wordt 

door hen, wier wedde op dien datum of, bij 
latere indiensttreding, op den datum der in

I kantonrechter . . . . . . . • . . f 6,000 \ diensttreding, lager is dan f 5000 's jaars en 
1 griffier. . . . . . . . . . . . . . 2,500 slechts tot zoodanig bedrag, dat de wedde en 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervangers, de toelage te zamen dat bedrag niet te bo~en 

III. DERDE KLASSE. 

De overige kantongerechten. 

zonder bezoldiging. gaan; 
Bij de kantongerechten van alle klassen : 2°. dat, ingeval beide ouders eene burgerlijke , 

ambtenaren van het openbaar ministe- Rijksbetrekking bekleeden, voor de toepassing 
rie, ieder . . . . . . . . . . . . f 3,500 van deze bepaling uitsluitend rekening wordt 
Art. II. In het tweede lid van artikel 5 der gehouden met de wedde en toelage of het totaal 

wet van 5 Juli 1910 (Staatsb/n.d n°. 181), aan wedden en toelage van den hoogst bezoldig
laatstelijk gewijzigd bii de wet van 17 Juni den ouder." 
1918 (Staatsb/n.d n°. 394), wordt het bedrag Art. VI. Artikel 9 van de wet van 5 Juli 
,,500 gulden" gelezen: ,,1000 gulden". 1910 (Staatsblad n°. 181), laatstelijk gewijzigd 

Art. III. In artikel 6 van de wet van bij de wet van 17 Juni 1918 (Staatsb/n.d n°. 394), 
5 Juli 1910 (Staatsb/n.d n°. 181), laatstelijk vervalt. 
gewijzigd bij de wet van 17 Juni 1918 (Staats
b/n.d n°. 394), worden het eerste en tweede 
lid gelezen : 

,,De in de artikelen I tot en met 4 genoemde 
aanva.ngsjaarwedden van de subetituut-griffiers 
bij de arrondissements-rechtbanken en kanton
gerechten en ambtenaren van het openbaar 
ministerie bij kantongerechten alsmede die 
van de griffiers bij een der kantongerechten, 
genoemd in artikel 4 onder I E, II en III worden 
voor iedere 2 jaren, die zij in een of meer 
rechterlijke betrekkingen werkzaam zijn of 
geweest zijn, . met 200 gulden verhoogd. 

De verhooging bedraagt in het geheel 1000 · 
gulden." 

In het vierde lid van voormeld artikel 6 
worden de woorden ,,vandeonmiddellijkdaarop 
volgende maand" gelezen: ,,dier maa.nd". 

Art. IV. Artikel 7 van de wet van 5 Juli 
1910 (Staatsb/n.d n°. 181), laa.tstelijk gewijzigd 
bij de wet van 17 Juni 1918 (Staatsb/n.d_,n° . 394), 
wordt gelezen : 

,,Het genot van de wedde vangt aan met 
den dag, waarop de rechterlijke ambtenaar in 
dienst treedt." 

Slotbepalingen. 

Art. VII. Rechterlijke ambtenaren, voor 
wie de korting wegens eigen pensioen en de 
bijdrage voor weduwe- en weezenpensioen naar 
de bepalingen der Weduwenwet voor de am bte
naren 1890 over eenig jaar te zamen mee r 
bedragen dan 7 ten honderd van hunnen pen
sioensgrondslag, of, indien de pensioensgrond
slag f 3000 te boven gaat, da.n 7 ten honderd 
van f 3000' ontva.ngen eene vergoeding ten 
beloope van het verschil. 

Rechterlijke am btenaren, op wie de Weduwen
wet voor de ambtenaren 1890 niet van toepas
sing is, ontvangen eene vergoeding tot een 
bedrag gelijk aan da.t van hunne bijdrage voor 
eigen pensioen. 

Ten aanzien van de rechterlijke a.mbtenaren, 
van wie over eenig jaar in totaal wegens kor
ting en bijdrage als in het eerste lid bedoeld 
minder wordt gevorderd dan de in dat lid om
schreven 7 ten honderd, vindt ten beloope 
van het verschil, aftrek op hunne bezoldiging 
plaats. 

Art. VIII. Deze wet wordt geacht in 
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werking te zijn getreden met ingang van j In het desbetreffend besluit wordt de plaats 
1 Januari 1920. van het vast en voortdnrend verblijf a.ange

l wezen.". Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het 
Juli 1920. 

Loo, den 29sten I 2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

WILHEL.MIN A. 

De Minute,· van JUBtitie, H EEM!'IKERK. 

( Uitgeg. 6 Aug. 1920.) 

29 J•tli 1920. WET tot nadere wijz,ging van 
de wet op de Regterlijke Organisatie en 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 
Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Mini8ter van J UBtitie, nEEM~KERK. 

(Uitgeg. fl AU(l. 1920.) 

het Beleid der Justitie. S. fi24. I 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 4.53, 29 J•ili 1920. WET tot verbooging, wijziging 

en aanvulling van het •·ierde boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor bet clienstja.a.r 
1920. s. 625. 

1 -5. 
Hand. id. 1919/1920, b!,adz. 2921. 
Hand. l• Kamer 1919/1920, bladz. 794,829. 

WtJ WILHELMINA, ENZ. . doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bet wensohelijk is de wet op de regterlijke 
organisatie en het beleid der justitie nader te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. De wet op de regterlijke organisatie 

en het beleid der jnstitie (wet van 18 April 
1827, (Staatsbl.ad n°. 20), gewijzigd laa.tstelijk 
bij de wet van 5 Juli 1910, Staat8blad n°. 180) 
wordt gewijzigd a.ls volgt : 

I. Aan artikel 15 wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende : 

,,Om bijzondere redenen kan door den Koning 
verlof worden verleend om van het in het 
vorige lid vervatte voorschrift a£ te wijken. 
In het desbetreftend besluit wordt de pla.a.ts 
van het vast en voortdnrend verblijf aa.nge
wezen.". 

II. Het eerste en tweede lid van artikel 34 
worden vervangen door de volgende drie 
nien we leden : 

,,De ka.ntonregters en hunne plaatsvervan
gers hebben hun vast en voortdurend verblijf 
in het kanton. 

Zij houden bunne teregtzittingen in de 
hoofdpla.a.ts van het ka.nton. 

De grifliers en substituut-grifliers bebben 
bun vaat en voortdurend verblijf in die boofd
plaats.". 

R et derde lid van voomoemd artikel 34 
wordt vierde lid. 

Aan voomoemd art1kel 34 wordt een nieuw 
vijfde lid toegevoegd luidende : 

,,Om bijzondere redenen ka.n door den Koning 
verlof worden verleend om van de in het eerste 
en derde lid vervatte voorschriften af te wijken. 

Bij deze wet worden eenige a rtikelen verboogd, 
gewijzigd en ingevoegd. 

Tengevolge biervan worden de tots.Jen van 
de navolgende a.fdeelingen van dit hoofds,uk 
verhoogd a.ls volgG : . 

I• afd . met f 2,800; II• afd. met f 261,000 '. 
III• afd. met f 14,000 ; IV• afd. met f 22,000 ' 
VI• afd. met £ 1,424,994; VIII• afd.lmet 
f 1,450,758.33; IX• afd. met f 95,385; X• afd. 
met f 723,000 ; XI• afd. met £ 11,700; XII• 
afd. met f 4000 ; terwijl het eindcijfer v~ dit 
hoofdstuk wordt verhoogd met f 4,009,637.33. 

29 Juli 1920. BESLUIT tot vernietiging van 
bet besluit van den Raad der gemeente 
Utrecht van 20 November 1919, strekkende 
tot het in beginsel goedkeuren van het 
bestemmen van een terrein aan het Mer
wedekanaal voor vestiging van eene nieuwe 
electrische centrale. S. 626. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 April 1920, La. A., afdeeling 

. Waterstaat A. en van Binnenla~dscbe Zaken 
van 1 Mei 1920, n°. 5649, afdeeling Binnen
landscb Bestuur, tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Utrecht van 20 
November 1919, strekkende tot het in begmsel 
goedkeuren van het bestemmen van een terrein 
aa.n bet Mer,,;edekananl voor vestiging van 
een nieuwe electrische centrale; 

Overwegende, dat de algemeene electrici
teitsvoorziening van het land, althans voor 
zooveel betreft de opwekking van stroom en 
de voortgeleiding daarvan onder booge span
ning slechts da.n deugdelijk en op de meest 
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economische wijze kan geachieden, inilien zij 
op doelmatige wijze wordt geconcentreerd en 
in eene hand gebracht; 

dat dit ook de meening is van de Commissie, 
welke door Onzen Minister van Waterstaat 
werd ingesteld bij bescbikking van 16 April 
1919, La. N., afdeeling Waterstaat A. en aan 
welke o.m. werd opgedragen een plan voor de 
algemeene electriciteitsvoorziening voor te 
stellen, welke Commissie volgens haar in No
vember j.1. uitgebracht rapport van oordeel 
is, dat in zoodanig plan in de toekomst slechts 
plaats is voor een gering aantal groote cen
trales; 

dat door den bouw van een centrale van 
groot vermogen door de gemeente Ut~echt in 
of nabij rue gemeente, zooals door de gemeente 
wordt voorgenomen, eene economische electri
citeitsvoorziening van het land althans voor 
de eerstvolgende jaren niet zoude worden 
bevorderd; 

dat veeleer zoude moeten worden aange
nomen, dat daardoor het welslagen van eene 
economische electriciteitsvoorziening van het 
geheele land ernstig in gevaar zoude worden 
gebracht, bepaaldelijk ook daarom, wijl, naar 
is te voorzien, door gemeenten in gelijke of 
ongeveer ' gelijke omstandigheden verkeerende 
a.ls de gemeente Utrecht spoedig een zelfde 
maatregel zoude worden genomen ; 

dat derhalve uitvoering van bedoeld plan 
van de gemeente Utrecht niet zoude strooken 
met het algemeen belang ; 

Gelet op artikelen 153-155 der gemeente
wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
25 Mei 1920, n°. 24; 

Gezien het nader rapport van Onze Mir>isters 
voornoemd van 5 Juni 1920; La. A., afdeeling 
Waterstaat A. en 2{l Juli 1920, n ' . 9398, af
deeling B. B. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermeld besluit van den Raad der 

gemeente Utrecht te vernietigen wegens strijd 
met het algemeen belang. 

Onze Ministers voornoemd, zijn ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staata!Jlad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld 7,al worden. 

Het Loo, den 29~tE'n Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. B. W. KoNIG. 
De Minister 1>an Binnenlandsche Zaken, 

Ca. RUYS DE BEERENBROUrK. 

( Uitgeg. 24 Au:1. 1920.) 

30 Juli 1920. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, aanwijzende de gevallen waarin het 
stellen van woorden op een rente kaart 
wordt toegelaten. S. 627. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 17 Juni 1920, n°. 4012, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 232, eerste lid, en 409 
der Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1920, no. 46); 

Gelet op het nader rapport van onzen voor
noemden Minister van 26 Juli 1920, n°. 4801, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in enkele 
gevallen het stellen van woorden op een rente
kaart toe te laten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Ingeval voor of door een verzekerde 

ingevolge de Invaliditeitswet over een kalender
week geen prem e behoeft te worden betaald, 
wordt het stellen van woorden op de rentekaart, 
waaruit de reden van de niet-betaling der 
premie blijkt, toegelaten, mits dit op de in 
artikel 2 bepaalde wijze geschiedt. 

2. 1. In het vakje der rentekaart, bestemd 
voor het inplakken van het zegel, dat ingeplakt 
had moeten zijn, indien de verplichting tot 
premiebetaling over de betrokken kalender· 
week niet was opgeheven, wordt d~ reden, 
waarom geen zegel geplakt wordt, aangegeven 
door het stellen van het woord ,,ziek", ,, werk
loos" of ,,werkstaking". 

2. In het geval, in de tweede zinsnede van 
artikel 196 der Invaliditeitswet bedoeld, wordt 
de reden aangegeven door het stellen van de 
woorden : ,,niet gewerkt". 

3. De aanduidingen, in het eerste en het 
tweede lid bedoeld, moeten door den arbeider 
geparafeerd worden. 

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

Het Loo, den 30sten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 24 Aug. 1920.) 
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30 Juli 1920. BE'!LUIT tot toepasselijkverkla· 1 van 29 Mei 1920, n°. 6707, afd. Binnenlandsch 
ring van eenige artikelen van de wet van Best,uur en van 10 Juni 1920, 2de afd. A., n°. 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) tot 876; 
voorziening tegen besmettelijke ziekten Den Raad van State gehoord (advies van 
op schurft (scabies), S. 628. 

1

1
_ 29 Juni 1920, n°. 27) ; 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Overwegende, dat schurft (scabies) in ver
sohillende deelen van het Rijk voorkomt; 

Gelet op artikel l der wet van 4 Decem her 
1872 (Staatsblad n°. 134), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°, 165) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van II Juni 1920, n°. 9840, Afdeeling 
V olksgezondheid : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1920, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juli 1920, n°. 13227, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De voorschriften van de artikelen 

2, 3, 4, 5 voor zooveel betreft de woorden 
,,De Burgemeester is bevoegd besmette of van 
besmetting verdachte voorwerpen ten koste 
van de gemeente te doen ontsmetten", 5b, 6, 
19, 26, 27 en 28 van de wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), 
zijn gedurende een jaar in het geheele Rijk van 
toepassmg op schurft (scabies). 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den 'tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Ooze Minister van Arbeid 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 . 

Het Loo, den 30sten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 24 Aug. 1920. ) 

30 J,,li 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 12 Maart 1919 
(8taals1lad n°. 104.)° houdende o.a. vast
stelling van eene regeling inzake de weer• 
baarheidsbeweging. . 629. 

WIJ WJLHELMI~A, ENZ. 

Op de voordracht van Ooze Ministers van 
Oorlog, van Binnenlandsche Zaken, en van 
Justitie van 19 Mei 1920, Ude afd., n°. 210, 

Gezien het nader rapport van genoemde 
Minist,ers van 8 Juli 1920, Ude afd., n°. 265, 
van 21 Juli 1920, afdeeling B. B., n°. 8867 
en van 27 Juli 1920, 2de afdeeling A., n°. 78S ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wij1.iging 
t e brengen in het Koninklijk besluit van 12 
Maart 1919 (Staatsblad n°, 104) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan :_ 
te benalen: 
H et Koninklijk besluit van 12 Maart 1919 

(Staatsblad n°. 104) wordt a ls volgt gewijzigd: 
Art. 1. In de l ste alinea vervalt de ko=a 

na ,,Militiewet" ; de 2de alinea wordt gelezen: 
,,en aan gemeentebestt1ren en vereenigingen, 
die gelegenheid geven om het schieten met 
handvunrwapenen te beoefenen volgens de 
daarop voor de landmacht betrekking hebbende 
voorschriften."; de 3de alinea vervalt. 

Art. 2. In de lste alinea wordt ,, , personen 
en landstormkorpsen (landstormcompagnien, 
landstormafdeelingen\" vervangen door ,,en 
person.en". 

Art. 3. Vervalt. 
Art. 5. In de punten b en c vervalt ,, ,Klee• 

ding". 
Ooze Ministers voornoemd zijn belast, ieder 

voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 30sten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorl,og, W. F. Pop. 

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

(Ditgeg. 6 Sept. 1920.) 

30 Juli 1920. WET, houdende regeling om
trent de geldigheid voor pensioen van den 
tijd, door het in vasten Rijksdienst over• 
gegaan personeel der Nederlandsche Bell 
Telefoonmaatschappij in vasten dienst dier 
maatschappij "<loorgebracht. S. 630. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... docn te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is eene regeling te treffen 
omtrent de geldigheid voor pensioen van den 
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tijd, dien het in vasten Rijksdienst over gegaan I beoordeeling van hunne aanspraak op zoodanig 
personeel der Nederlandsche Bell Telefoon pensioen, als diensttijd in aanmerk:ing. 
Maatschappij in vasten dienst dier maatschappij 2. De pensioensbedragen die op grond van 
heeft doorgebracht: artikel 1, nit het pensioenfonds voor de gemeen-

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. teambtenaren worden betas.Id, ontvangt dit 
Art. 1. Voor de Rijksambtenaren, genoemd fonds jaarlijks v66(1Juli nit de Staatskas terug. 

in den bij deze wet behoorenden staat, komt 3. Deze wet wordt geacht in werking te 
het in dien staat achter hun naam vermelde zijn getreden met 1 Januari 1916. 
tijdvak bij de regeling van hun pensioen ten Lasten en bevelen, enz. 
laste van het Rijk of - na overgang in een Gegeven ten Paleize het Loo, den 30:.ten 
gemeentelijke betrekk:ing in den zin der Pen- Juli 1920. 
sioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 -
ten laste van het pen ioenfonds voor de gemeen
teambtenaren, zoomede bij de berekeningen ter 

WILHELMINA. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 9 Sept. 1920.) 



STAAT, behoarende bij de Wet lwudende regeling onitrent de geldigheid voor penaioen voor den tijd, door het in vasten 
Rijksdienst overgegaan personeel mn de Nede,l,andsche Bell Telephoon Maatschappij in vasten dien'st dier Maat 
~chappi,i doorgebrncht. 

NAMEN EN GEBOORTEDATUM. 

Cornelia Paulus Johannes Snoek 
Cornelia van Rijn 
Pieter J acob Scheffer 
Cornelia Johannes van der Hoeven 
Ulbe Rijpma 
Hermanns Johannes Wilhelmus Deppe 
Helena Catharina J anclaes 
Anna Maria Kemmann 
Johannes Herman Warninl( 
Jacobus Johannes van Hell 
Cornelia Scale 
H ermanus Sandman 
Hendrik Jonkhart 
Pieter Paff 
J ,m Philippus Klein 
Meindert de Jong 
Coenraad Kruisengl;\ 
Johannes van Wilgen jr. 
Johanna Frank 
Martha Henriette Cohen 
Gerrit Theodoor Prinsen 
Johanna Re:ndrika ter Bogt 
Guillemine Marguerite :Niessen 
Anna l.Vlaria Buschelange 
Hendrik Kroese 
Margaritha Hendrika Verbeek 
Johanna Maria Westerling 
Willem Frederik Schweitz 
Johannes Mari van Meerten 
Jnrjen de Vries 
Petrus Paulus van den Bosch 
Jacobus Arnoldus Mulder 
Christiaan Diederich Schri\der 
Pieter de Groot 
Johannes Jacobus Nadort 
Jeanette van Schaik 
Antonia Corneli11, Hendrika Wisse 
Pieternella Maria :E.lisabeth Wijmans 
Wilhelmina Gijsberta Belser 
Hermina Petronella van Broekhnisen 
Anna Wilhelmina van der Linden 

. 
16 Aul(ustus 
20 Maart 
27 Februari 

1 A ril 
2 ~art 
4 Maart 
8 April 
8 Februari 

20 ~ovember 
28 November 
27 November 
12 September 
31 December 
29 December 
29 October 

1 Mei 
13 Mei 
23 Februari 
16 October 

1 Juli 
3 December 

30 September 
25 Juli 
28 Juli 
21 Ma.art 
29 Juni 
13 Juni 
9 Maart 

10 April 
15 Januari 
17 September 
20 Februari 
26 Maart 
21 Mei 
29 April 
13 April 

1 November 
13 Juli 
24 November 

7 Maart 
22 Otcober 

1861 
1871 
1876 
1871 
1877 
1891 
1863 
1860 
1877 
1884 
1880 
1875 
1887 
1873 
1854 
1883 
1881 
1892 
1866 
1893 
1884 
1886 
1874 
1870 
1870 
1884 
1895 
1868 
1861 
1878 
1869 
1880 
1880 
1870 
1872 
1881 
1883 
1886 
1881 
1889 
1885 

I 
Tijdvakken v66r 1 J anuari 1916, boven den 

18-Jarigen leeftijd, in vasten dienst bij de Nederlandsche 
Rell Telephoon Maatschappij doorgebracht . 

17 Juli 1882 t/m 31 
20 Maart 1889 ,, 31 

l April 1894 ,, 31 
l ,, 1896 ,, 31 

15 September l.~98 ,, 31 
4- Maart 1909 ,, 31 
6 Fcbruari 1888 ,, 31 
2 Maart 1896 ,, 31 

20 November 1895 ,, 31 
28 ,, 1902 ,, 31 

l Januari 1908 ,, 31 
l 1908 ,, 31 

'i Ju':ti 
10 ,, 

1 J anuari 
10 April 
23 Februari 

1 
1 Juli' 
1 Augustus 
1 
l Janu'~ri 
1 October 
1 Januari 
1 Mei 

13 Juni 
3 November 
1 J anuari 
6 " 
1 April 
1 
1 M;i 
l Januari 
1 Juni 
1 Mei 
1 Juni 
1 Mei 
1 Augustus 
7 Maart 
1 Februari 

1908 ,, 31 
1909 ,, 31 
1882 ,, 31 
1911 ,, 31 
1905 ,, 31 
1910 31 
1898 ,, 31 
1911 31 
1906 31 
1910 ,, 31 
1898 ,, 31 
1906 ,, 31 
1892 ,, 31 
1903 ,, 31 
1913 ,, 31 
1894 ,, 31 
1901 ,, 31 
1908 ,, 31 
1910 ,, 31 
1910 ,, 31 
1910 ,, 31 
1905 ,, 31 
1909 ,, 31 
1900 ,, 31 
1904 ,, 31 
1905 ,, 31 
1905 ,, 31 
1907 ,, 31 
1907 ., 31 

December 1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 

. 1915 
1915 
1915 
1915 
1915 
1915 



Ja.coos; iellKS ~ iJlnI ro04 vre 
Femmegina Margaretha Vroeburg 12 October 1890 12 October 31 1915 
Maria Carlebur 29 April 1881 16 Febrauri 31 1915 
Maria Petronella Schut , • 1 .l!'ebruari 1891 1 Mei 31 1915 
Angenitha Cornelia Hogeweg 30 Juni 1891 16,, 31 1915 ~ 

Agatha Maria Tekelenburg 28 October 1893 28 October 31 1915 0\ ,, ,... 
Casparus Josephus Bottemanne .5 November 1869 l Jannari ,, 31 1915 
Catrina Kraan 6 September 1877 1 October 1897 ,, 31 1915 
Anna Magdalena Enter 2 Juli 1891 27 September 1909 ,, 31 1915 
Dina Johanna va.n~,Ouwerkerk 4 November 1893 4 :November 1911 ,, 31 1915 
Gerrit Bakker 23 Maart 1871 1 April 1896 ., 31 1915 
Cornelia Petronella van der Pijl 12 Ma.art 1874 1 Ma.art 1904 ,, 31 1915 
Gijsbertha Wilhelmina Cornelia van Scha!felaar 9 Mei 1891 3 April 1911 ,, 31 1915 
Maartje Anna Bongers 26 October 1891 1 Febra.uri 1912 ,, 31 1915 
J ohanna Christina Mtiller 5 November 1892 1 Juni 1912 ,, 31 1915 
PetruR van der Linde 17 Febrnari 1876 l A(aril 1906 ,, 31 1915 
Johanna Elisabeth Philiplo 30 Januari 1869 1 11 aart 1896 ,, 31 1915 
Johanna Maria Antonia enning 30 Juli 1885 1 ,, 1910 ,, 31 1915 
Maria van Askeren 20 ]\,jovember 1892 20 Juli 1912 ,, 31 1915 
Pieter Hendri Cornelia Levendaf! :JO October 1856 2 Mei 1885 ,, 31 1915 
Rudolf Julius 'fheouoor Oesterreich ~6 l\fo11,rt 1875 16 Ma.art 1893 31 1915 
Cornclis van tWell 8 Jannari 1881 1 Juni 1909 ,, 31 1915 
IIermanus van den Dool 4 Maart 1886 4 Februari 1912 ,, 31 1915 
Gijsberta Anna Maria van Veen 11 Mei 1867 1 Augustus 1892 ,, 31 1915 
Anna Maria van Veen 31 Augustus 1876 31 ,, 1894 31 1915 · Cl:> ,, 0 Cornelia Maria van Gils 5 J·uli 1877 15 Maart 1903 ,, 31 1915 
Magdalena Johanna, de Maagd 5 Febrnari 1887 1 Mei 1906 ,, 31 1915 c.., 
Kaatje Meine 18 lliaart 1892 1 Au'>°stus 1911 31 1915 q 
Helena Iiendrika Everdina van Duivenboden 6 Mei 1895 6 Mei 1913 ,, 31 1915 ~ 
Wilhelmina Christina Bakkenes 17 Auirnstus 1893 l November 1911 ,, 31 1915 ~ Maria Doornaar 12 J111i 1892 l Juli 1912 

" 
31 1915 

Gezina Visser 9 November 1895 9 November 1913 ,, 31 1915 
Wilhelmina Maria Willemans 18 Juli 1984 1 October 1912 ,, 31 1915 
Petrus J acobus Behrtel 2 December 1863 11 Maart 1885 ,, 31 1915 
Pet,rus Andreas Behrtel 13 April 1884 2 April 1906 ,, 31 1915 
Mattheus ~aerebout 10 Maart 1856 1 Januari 1901 ,, 31 1915 
Kornelis Bons 10 April 1878 2 April 1906 

" 
31 1915 

Wilhelmus Verhel'l 24 ]\,jovcmber 1880 ll J anuari 1908 ,, 31 1915 
Cornelis Snijders 4 Maart 1877 2 1905 ,, 31 1915 
Nico]aaR Dubbcldam 6 Mei 1884 5 11107 ,, 31 1915 
Casper Jacobus Behrtel 11 November 1888 4 Feb;uari 1912 31 1915 
Johanna Maria Wijnhoven 2 October 1864 1 .November 1890 ,, 31 1915 
Johanna ~Tijnhoven 31 J anuari 1869 1 Januari 1897 ,. 31 1915 
Anthonia Pietemella van de Weg 14 Mei 1875 15 Augustus 1897 

" 
31 1915 

Adriana Johanna Kooijman 23 Juni 1891 23 Juni 1909 
" 

31 1915 
Cornelia Kortb als 30 April -1885 1 Juli 1909 

" 
31 1915 

Eva Johanna Sophia van lsahms 14 Mei 1887 1 Augustus 1909 
" 

31 1915 
Anna Maria Kooijman 23 .Juni 1891 1 October 1909 " 

31 1915 ... 
Martiena Adriana Cl:l,ra Groeneveld 8 Augustul!_ 1891 1 Juni 1910 " 

31 1915 
~ Elzelina Francina Dooren 12 November 1892 l Februari 1912 " 

31 1915~ 
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I Tijdvakken v66r 1 Januari 1916, bovcn den C0 
NAMEN EN GEBOORTEDATUM. 18-jarigen leeftijd, 1a vasten d.enst bij deNederlandsohe ~ 

Bell Telephoon Maa.tscbappij doorgebracht. 

Hendrik Jan Steenkamp 9 Juni 1862 1 Januari 1886 t/m 31 December 1915 
Andries Riezenkamp 7 October 1877 1 

Mer 
1901 31 1915 

Jacobus Nicolaas van der Laan 2 Januari 1879 1 1905 
" 

31 1915 
Marinus de Bruin 18 Maart 1888 1 September 1911 31 1!)15 
Menno Arnolli 16 Juni 1884 16 ,Juni 1902 

" 31 1915 
Jacob Johannes van v'i'il~en 17 October 1878 4 AugustuA 1900 

" 31 1915 
Douwe Popke Johannes e Bruin 26 Juli 1891 26 Juli 1909 

" 31 1915 
Trientje Lameijer 8 Mei 1873 8 Mei 1891 

" 
31 1915 

Jantiena Lameijer 29 September 1875 8 Juui 1895 
" 

31 1915 
Albertha Jakoba J onkman 6 November 1885 2 Maart 1908 

" 
31 1915 

Pietertje Struik 17 April 1892 17 April 1910 
" 31 1915 

Elizabeth Henning 29 1\-iaa.rt 1889 15 Juni 1908 
" 31 1915 

Alberdina Lofvers 2 April 1887 1 Januari 1909 
" 

31 1915 
Bouwina Seiverling 27 Februari 1893 27 Februari 1911 

" 
31 1915 

Geesje Sijbes 2 Mei 1893 2 Mei 1911 31 1915 
Margaretha Abbring 14 Juni 1890 G Novemb()r 1911 

" 
31 1915 ~ 

Jantina de Haan 25 Februari 1892 20 1911 31 191/; C 

24 Ju~i " Henderika EltJolina Henning 30 Mei 1894 1912 
" 

31 1915 
~ Annechien Abbrin\ 12 Maart 1895 12 Maart 1913 31 1915 Cl Aaltje Geertruida akker 4 Jaruari 1880 4 Jamrnri 1898 31 1915 
t< Fenna Tiedens 4 April 1884 4 April 1902 

" 
31 1915 ..... Anna Johanna Zeevenhooven 22 Mei 1894 22 Mei 1912 31 1915 

Roelfien Nust ·17 Maart 1886 17 Maart 1904 
" 31 1915 

Hendrik Willem de Kort 18 September 1668 l Febru1ri 1890 ,, 31 1915 
Maria Johanna Carolina Smorenburg, gehuwd met . 

M. C. Febres 10 Juni 1887 9 O"tober 1905 31 1915 
Johannes Corrtelis Moritz Lots 18 October 1869 l Januari 1901 :: . 31 1915 
Berend ter Maat 27 April 1876 2 April 1906 ,, 31 1915 
Roelof Grillis 7 November 1882 1 Januari 1905 

" 
31 1915 

Nicola.as Verkruissen 4 September 1880 l Mei 1910 31 1915 
Hermanns van Heezik 25 Augustus 1868 1 ,Juli 1907 

" 
31 1915 

Hermanns George Klesser 16 December 1867 1 J :inu• ri 1911 
" 

31 1915 
Natalie Johanna. Maria. Krvij sman 28 November 1858 10 Juni 1884 ,, 31 1915 
Alida R endrica Keller 13 1884 13 November 1902 

" 
31 1915 

Catharina Wilhelmina Maria Boele 7 Sept~mber 1872 1 Mei 1905 
" 

31 1915 
Maria Anna Adriana van Ghert 24 November 1888 24 :t\ovember 1906 

" 
31 1915 

Christina Elisabetha Diel 27 December 1883 23 April 1906 ,, 31 1915 
Louisa ?t1aria Cornelia van Ghert 1 November 1878 10 December 1906 31 1915 
Christina Maria Leena.rt 14 Maart 1888 1 Juni 1907 

" 31 1915 
Johanna Margaretha AlberUna Burghoorn 9 Mei 1890 9 Mei 1908 

" 
31 1916 ~ 

<:71 Geertruida van der Roest 16 Juli 1891 16 Juli 1909 
" 

31 1915 t,:) 
Anna Clazina Boon 10 November 1891 10 November 1909 

" 
31 1915 

Maria Cornelia van El 22 Maart 1892 25 Juli 1910 
" 

31 1915 
Hendrika Jacoba Timmer 13 April 1894 13 April 1912 

" 
31 1915 

Frederika Johanna Diel 26 e tember 1891 2 
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.Hermanna Rap 7 Juni 1895 1913 31 1915 
Suzanna de Liefde 1 April 1895 1 April 1913 

" 
31 1915 

Alida Emerentia Tibbe 25 Februa,ri 1893 20 ,, 1912 
" 

31 1915 
Petrus Holendoorn 18 October 1877 l Juni 1909 31 1915 ~ 

Alberta Sc older 8 December 1892 8 December 1910 
" 

31 1915 c.,, 

Catharina Hofman 27 Augustus 1893 27 Augustus 1911 31 1915 i:,, 

" Annigje Elisa,beth Sjoukelina van der Plas 22 Juli 1893 25 November 1912 31 1915 
Anna Susanna Scholts 3 Augustus 1883 15 September 1904 " 

31 1915 
Catbarina Maria Elisabeth de Hertogh 4 October 1874 1 Juni 1911 31 1915 
Abrahamine Jeannette Noo> 14 Februari 1892 14- FebruELri 1910 

" 
31 1915 

Cornelia Baren<lina Visser 7 1sovember 1889 l Mei 1911 31 1915 
Herman Jan Hendrik Meijer 9 December 1863 9 

" 
1891 31 1915 

Lucas Meijer 7 Januari 1874 l Janu,i,ri 1905 31 1915 
Louis Frederik Wilhelm SiemonR 28 April 1882 l April 1910 " 

31 i915 
:Neeltje Groen 21 December 1877 26 Ma,i,rt ·1897 

" 
31 1915 

Antje Husslage 25 Januari 1878 4 
" 

1901 
" 

31 1915 
Trijntje Doorgeest 2 1886 2 Januari 1904 

" 
31 1915 

Neeltje Kuijk 17 Augustus 1882 1 Juni 1909 :n 1915 
Aafje Schaap 28 September 1887 1 Juli 1910 31 1915 
Anna Maria Edelhouser 12 October 1894 12 October 1912 31 1915 
J ansje Besse 20 Februari 1891 1 September 1911 31 1915 
Johannes Rendrikus Staal 26 October 1859 24 November. 1895 

" 
31 1915 

Willem Johan Staal 9 Mei 1887 1 October 1907 
" 

31 1915 
Johannes Schreijer 27 April 1886 l Mei 1910 

" 
31 1915 i:,, 

Johannes Hendrikus Staal jr. 29 September 1894 29 September 1912 31 1915 0 

" Cornelia Timmermans 29 Augustus 1884 1 December 1908 31 1915 "-< 
Maria van der Plas 3 November 1894 3 November 191? 

" 
31 1915 q 

Petronella Gesina de Neef 30 Juli 1882 18 September 1911 
" 

31 1915 I:"' 
Maria Catharina Maronier 19 Juni 1895 19 Juni 1913 " 

31 1915 !"" 
Johan Lodewijk En~els 24 Maart 1873 1 Januari 1905 · 31 1915 
Frederik Willem he ge 4 Februari 1862 1 

" 
1909 " 

31 1915 
Jakob van Wilfien 24 September 1860 8 Mant 1897 31 1915 
Leendert Corne is 18 1861 11\ Juli 1896 31 1915 
Cornelia Adrianus 't Boen 17 Juli 1859 l l':l.ovember 1897 31 1915 
Peter Raaijen 20 Februari 1872 17 Juoi 1899 31 1915 
Thomas Jan Lenting 20 Februari 1880 6 November 1905 31 1915 
Klaaske Pluister 2 Juli 1880 2 Juli 1906 31 1915 . 
Theodora Alberta Azina Kruiger 1 Juni 1886 17 Februari 1908 31 1915 
Lena Baren<lina Johanna Bohm 7 September 1878 2(l Augustus 1897 :n 1915 
Maria Mathilda van Dalen 29 A11gustus 1891 24 April 1911 31 1915 
Grietje de Boer 26 Januari 1878 15 Januari 1902 31 1915 
Catharina Margaretha Groote 22 Mei 1892 1 1911 31 1915 
Maria Jacoba van der Markj 12 ,, 1882 29 Jur'i 1912 31 1915 
Cornelis van Gorkom 20 Februari 1890 1 April 1910 :n 1915 

... 
C0 

~ 
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30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920: (Twee
de uitkeering aan gemeenten uit de op
brengst der oorlogswinstbelasting.) S. 631. 

Bij deze wet wordt een artikel ingevoegd. 
Tengevolbe hiervan wordt zoowel bet totaal 

van de IXde afdeeling als bet eindcijfer van 
voornoemd hoofdstuk verboogd met f M,200,000. 

1 30 Juli 1920. WET tot verbooging van het 
maximum van bet rentelooze voorschot 
uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den 
aanleg van een locaalspoorweg van Win
sum naar Zoutlcamp. S. 632. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... . doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen bebben, 
dat het wenschelijk is den aanleg van een 
locaalspoorweg van W insum naar Zoutlcamp 
nader te bevorderen door verhooging van het 
maximum van bet bij de wet van 21 December 
1914 (Staatsblad n°. 572) uit 's Rijks scbatkist 
beschikbaar gestelde rentelooze voorschot ; 

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

In artikel 1 der wet van 21 December 1914 
(Staatsblad n°. 572) worden de woorden : ,,ten 
bedrage van een-derde der aanlegko ten, doch 
tot geen hooger bedrag clan f 333,335" ver
vangen door de woorden : ,,tot een bedrag van 
ten hoogste f 1,115,000". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 27 Aug. 1920.) 

30 Juli 1920. WET tot goedkeuring van de 
overdracht door ruiling van gronden t e 
Geertruidenberg aan die gem<Jente. S. 633. 

WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het belang van den Staat medebrengt ;;'i;i 
met de gemeente Geertruidenberg eene ruiling 
van zekere gronden aldaar aan te gaan ; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artilcel. 

De overdracht aan de gemeente Geertruiden
berg, bij wijze van ruiling, van gronden aldaar, 
zooals deze is omschreven bij de in afschrift 

aan deze wet gehechte akte van 17 Juli 1919, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize bet Loo, den 30sten Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, 
De Minister van Oorlog, 

( Uitgeg. 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 

DE VRIES. 

w. F. POP. 

3 Sept. 1920.) 

1°. _Willem van der Linde, ont_vanger der 
registratie en domeinen te Oosterbout, en 

2°. Pieter Joban Stuitje, kapitein, waar
nemend eerstaanwezend ingenieur der genie te 
's-Hertogenbosch, in die hoedanigheden han
delende namens den Staat der Nederlanden, 
hiertoe gemachtigd de-eerstgenoemde door den 
directeur der registratie en domeinen te Mid
delburg bij brief van 19 Mei 1919, n°. 3265, 
gegrond op de missive van den ·Minister van 
Financien van 15 Mei 1919, n°. 239, Domeinen, 
en de laatstgenoemde door den Minister van 
Oorlog bij beschikking van 6 Mei 1919, Vde 
afd. n°. 82, ter eene, en mr. H ermanns Josephus 
Cornelis Maria Allard, burgemeester der ge
meente Geertruidenberg, en Nicolaas Gerardus 
Elisa Meijers, secretaris dier gemeente, beiden 
wonende t e Geertruidenberg, als vertegen
woordigende het college van burgemeester en 
wethouders der gemeente Geertruidenberg, dat 
namens deze gemeente handelt ter uitvoering 
van het besluit van baren raad van 21 Decem
ber 1917, goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten der provincie Noordbrabant bij besluit 
van 29 December ·1917, G, n°. 369, ter andere 
zijde, zijn - de ondergeteekenden ter eene 
onder voor behoud van goedkeuring bij de wet -
overeengekomen als volgt : 

De Staat der Nederlanden geeft in ruil aan 
de gemeente Geertruidenberg, die in ruil aan
neemt, den eigendom van de gronden, dee! 
uitmakende van de voormalige vesting Geer

tr)!idenberg, te weten : 
1°. de perceelen, kadastraal bekend in de 

gemeente Geertruidenberg, sectie B, nos . _1460 
en 1543, ter grootte respectievelijk van 1.21.90 
H.A. en 0.52.30 H.A., zijnde van gemeld per
ceel n°. 1543 een gedeelte, groot ongeveer 
8.98 A., in zwarte kleur aangeduid op na te 
melden teekening, aan de gemeente tot weder
opzeggens in erfpacht uitgegeven, tegen betaling 
van f 1 per jaar, bij akte, 14 Augustus 1894, 
verleden voor notaris De Koningh te Geer
truidenberg, gerectificeerd bij onderhandsche 
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a.kte van 9/10 Juni 1904 (overgeschreven ten 
kantore der hypotheken te Breda 17 Juni 1904 
dee! 910, nummer 2), terwijl het overige ge
deelte va.n gemeld perceel B, 1543, en gemeld 
perceel B, 1460, aan de gemeente in opstal 
werden uitgegeven, om te eindigen 30 April 
1945, bij akte van 19/27 April/8 Mei 1915 
( overgeschreven ten voormelden hypotheek
kantore van 12 Mei 1915, dee! 1090, n°. 13), 
tegen afstand harerzijds van het kosteloos ge. 
bruik van na te melden perceelen B, nos. 1503 
en 1528. 

Voormeld recht van opstal is op twee ge
deelten, onderscheidenlijk groot 1040 aren en 
8. 75 aren, van genoemde nummers 1543 en 
1460 door de gemeente Geertruidenberg met 
toestemming van den Staat der Nederlanden 
overgedragen aan de naamlooze vennootscha p 
,,Woningbouw" te Geertruidenberg, welke over
dracht is geconstateerd bij akte van 19 Decem
ber 1917 (overgeschreven ten hypotheekkantore 
te Breda van 3 Januari 1918, dee! 1141, n°. 64); 

2°. het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Geertruidenberg, sectie B, nummer 1561, groot 
33.62 aren. 

De sub 1°. en 2°. bedoelde perceelen zijn op 
na te noemen teekening aangeduid met eene 
roode omlijning. 

Hiertegenover staat de gemeente Geertrui
denberg in ruil af aan den Staat der Neder-
1anden (Departement van Oorlog), die in ruil 
aanneemt, den eigendom van de perceelen, 
kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, 
sectie B, nummers 1503 en 1528, te zamen 
groot 1.37.50 H.A., waarvan aan den Staat der 
Nederlanden door de gemeente Geertruidenberg 
het zakelijk recht van gebruik werd verleend 
tot wederopzegging van de zijde van den Staat, 
bij gemelde akte van 19/27 Aprill8 Mei 1915. 

Deze perceelen zijn in groene kleur aangeduid 
op de door partijen voor echt erkende teeke
ning, vastgehecht aan het voor den Staat be
staande exemplaar dezer akte. 

Deze ruiling geschiedt tegen eene toegift 
door de gemeente Geertruidenberg aan den 
Staat der Nederlanden ten bedrage van tien 
duizend achthonderd gulden (f 10,800) en verder 
onder de navolgende bepalingen en voorwaar
den: 

Art . 1. Navordering wegens over- of onder
maat, evenals a.lie vrijwaring, behalve die voor 
den eigendom, worden wederzijds uitgesloten. 

Het niet belast zijn van de aan den Staat 
der Nederlanden afgestane perceelen moet blij
ken uit een door de gemeente Geertruidenberg 
ten minste een dag na de overschrijving dezer 

akte aan voornoemden ontvanger over te leggen 
bewijs van onbezwaardheid, uitgereikt door den 
bewaarder der hypotheken te Breda. 

Art. 2. De verkrijgers aanvaarden de per
ceelen in Justen en lasten op den dag der over
schrijving dezer akte ten · hypotheekkantore 
te Breda. 

Art. 3. De !&sten, van de geruilde zaken 
geheven wordende of te heffen, komen voor 
rekening van de nieuwe verkrijgers met den 
aanvang van het dienstjaar, volgende op dat, 
waarin deze akte in de openbare registers zal 
zijn overgeschreven. 

Art. 4. De door de gemeente Geertruiden
berg te betalen toegift moet worden voldaan 
ten kantore va.n den Rijksbetaalmeester te 
Breda. Het bewijs van betaling moet worden 
overgebracht bij den ontvanger der registratie 
en domeinen te Oosterhout binnen eene maand 
nadat op deze ruiling de wettelijke goedkeuring 
zal zijn verkregen en daarvan door dien ont
vanger a.an de gemeente mededeeling zal zijn 
gedaan en welke ontvanger tegen intrekking van 
dat bewijs quitantie geeft voor de beta.ling dier 
toegift. 

Art. 5. Op de door den Staat der Neder
landen aan de gemeente Geertruiden berg in ruil 
te geven gronden werden de volgende vergun
ningen verleend, te weten : 

a. aan Michael Sandbergen, koopman en 
hoepelfabrikant, wonende te Geertruiden berg, 
persoonlijk en niet ten behoeve van zijne recht
verkrijgenden, tot wederopzegging toe en be
houdens de rechten van derden, het recht van 
gebruik tot stapelplaats van hout en hoepels 
van een gedeelte van perceel gemeente Geer
truidenberg, sectie B, n°. 1561 (oud ongenum
merd) , behoorende tot de havenkade aldaar, 
Jang ongeveer zestig meter, breed drie meter, 
vijftig centimeter, gemeten ·uit den havenkant, 
en gelegen tusschen de grenspalen 55 en 67, 
tegen bataling van 10 gulden per jaar bij akte 
van 15 December 1903, verleden voor notaris 
J. J. Scholtens te Geertruidenberg (overge
schreven ten kantore der hypotheken te Breda 
29 December 1903, dee! 402. nummer 17); 

b. aan Pieter Leonardus Tak en Nicolaas 
Wilhelmus Tak, scheepsbouwmeesters te 's-Gra
venmoer, persoonlijk, zoowel aan ieder afzon
derlijk als aan beiden te zamen, de steeds in
trekbare vergunning tot bet ma.ken van eene 
rolbrug, breed tusschen de leuningen 1,50 M., 
over de schotbalksluis in de buitenhaven te 
Geertruidenberg, en twee verhardingen met 
sintels, elk groot in opperv akte ongeveer 40 M2. , 

de eene op het perceel, kadastraal bekend als. 
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g3rn3ente G3ertruidenberg, sectie B, n°. 1472 
(ou:l nummer 1191), aansluitende aan het noord
W33telijke landhoofd dezer brug, de andere 
gwot in oppervlakte eveneens 40 M2• en ver
bindende het zuidoostelijk la.ndhoofd met den 
publieken straatweg, liggende op perceel ge
meente en sectie a.ls voor, n°. 1471 (oud nurrimer 
1270), alsmede tot wederopzeggens toe en be
houdens de rechten van derden tot het hebben 
v,1,n evengenoemde brug en verhardingen, be
n3vens het recht van overweg daa.rover, zoo
mede het recht om van de noordelijkste ver
h'l.rding gebruik te ma.ken a.ls losplaats, tegen 
beta.ling van eene recognitie van f 1 per jaar, 
verleden bij akte van 13 Februari 1908 (gere
gistreerd te Oosterhout den 13 Februari 1908, 
dee! 43, folio 23 recto, vak 6) ; 

c. a.an A. J. van Dongen, te Geertruidenberg, 
om tot wederopzeggens toe en behoudens de 
rechten van derden te mogen hebben een riool, 
lang 32,7 M., wijd binnenwerks 0,2 M., in per
ceel, ka.dastraal gemeente Geertruidenberg, 
sectie B, n°. 1543 (oud 11°. 1114), tot afwatering 
van perceel gemeente en sectie als voren, n°. 638, 
na.a.r een vergaa.rput in vorengenoemd perceel 
n°. 1543 (oud n°. 1114), tegen beta.ling van eene 
ja.arlijksche recognitie van vijf en twintig cent, 
ter kennis gebracht a.an belanghebbende bij 
b3schikking van den Minister van Oorlog van 
30 April 1906, Vde a.fd., n°. 338; 

d. a.an H. A. Franssen, te Geertruidenberg, 
tot waderopzeggens toe en behoudens de rech
ten van derden, tot het behouden van ± 25 M2• 

bestrating van klinkers in zand en een koekoek, 
binnenwerl!:s lang 0,67, breed 0,24 en diep 0,52 M 
met gemetselde wanden, dik 0,23 M., en een 
vloer van steenen in zand, op perceel kadastraal 
bekend gemeente Geertruidenberg, sectie B, 
n°. 1543 (oud n°. 1114), tegen beta.ling van eene 
jaarlijksche recognitie van vijftig cent, ter ken
nis gebracht van belanghebbende bij beschik
king van den Minister van Oorlog van 7 Augus
tus 1908, Vde a.fd., n°. 149, en 

e. a.an de Geertruidenbergsche Voetbal 
vereeniging ,,den Berg" om, tot wederopzeggens 
toe en behoudens de rechten van derden, voor 
het beoefenen van de voetbalsport en het hou
den van voetba.lwedstrijden des Zondags van 
half twee tot half vijf 's namiddags en op werk
dagen op na.der door den garnizoenscomma.n
da.nt te Geertruidenberg te bepalen uren, ge
bruik te mogen ma.ken van het deel van het 
exercitieterrein, gelegen ten noorden van het 
spoorwegempla.cement en tusschen het zuid
wa.a.rts verlengde van het Sa.pestraa.tje en het 
znidwa.a.rts verlengde van de Leerthouwerstra.at, 

behoorende tot perceel, kadastraal bekend a.ls 
gemeente Geertruidenberg, sectie B, n°. 1460 
(oud n°. 1367), en om bij het houden van voet
balwedstrijden vorenbedoeld dee! van het exer
citieterrein te mogen afsluiten door het a.an
brengen van latten, ijzerdraad en touw, deels 
a.an de langs dat terrain staande boomen en 
deels a.an op dat terrein te stellen palen, ter 
kennis. gebracht a.an belanghebbende bij be
schikking van den Minister van Oorlog van 
22 April 1914, Vde afd., n°. 25. 

Voorts werd door burgemeester en wethou
ders van Ge rtruid nberg bij besluit van 6 Mei 
1912, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant bij besluit van 23 Mei 1912, 
G, n°. 90, a.an den Minister van Oorlog, behou
dens de rechten van derden en tot wederop
zeggens toe, vergunning verleend tot het ma.ken 
in de oostelijk van de binnenhaven gelegen 
schotbalksluis van een dam, door middel van 
houten schotbalken, reikende met de bovenzijde 
tot ten hoogste 0,02 M. + N. A. P., met het 
doe! voortdurend voldoende water in de binnen
haven te kunnen houden ter beveiliging bij 
eventueelen brand van aldaar aanwezige rijks-
gebouwen. · 

De gemeente Geertruidenberg zal de hier
voren onder a tot en met e vermelde vergunnin
gen kunnen opzeggen, met inachtneming van 
de bepalfogen, te <lien opzichte door den Sta.at 
der Nederlanden bij het verleenen daarvan 
g steld, en zal de aa.n den Minister van Oorlog 
verleende vergunning niet mogen opzeggen, 
alvorens door haar het bodempeil van de binnen
haven zoodanig is verlaagd, dat, naar het oor
deel van den betrokken eerstaanwezend inge
nieur, bij ]age ebstanden op de rivier de Donge 
nog voldoende bluschwater in die haven blijft. 

Art. 6. Door de enkele overschrijving dezer 
akte in de openbare registers wordt door con
tractanten voldaan a.an de op hen rustende 
verplichting tot levering der geruilde per
ceelen. 

De gemeente G, rtruidenberg neemt op zich, 
voor zoover zij de perceelen reeds niet uit 
anderen hoofde feitelijk in bezit heeft, zich zelf 
de feitelijke levering te verschaffen. 

Art. 7. Alie kosten en rechten, op deze akte 
en de de.are.an gehechte kaart vallende, daar
onder begrepen die der overschrijving in de 
openbare registers en van het in artikel 1 be
doelde bewijs van onbezwa.ardheid, komen ten 
laste der hemeente Geertruidenberg en moeten 
door haar op de eerste a.a.nmaning ten kantor.e 
van meergenoemden ontvanger worden vol
daa.n. 
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De overschrijving der akte in de openbare I 2. De aansprakelijkheid tegenover het pu• 
registers zal door de zorg van <lien ontvanger bliek van de bewaarders van de hypotheken, 
geschieden dadelijk na de betaling der toegift, het kadaster en de scheepsbewijzen, op wie 
en het voor de gemeente Geertruidenberg be- artikel 1 der wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
temde exemplaar dezer akte zal door dien n°. 387), aangevuld bij de wet van 21 Februari 

ambtenaar aan haar worden uitgereikt, zoodra 1919 (Staatsblad n°. 45), van toepassing is, 
alle kosten en rechten zijn betaald en het in voor handelingen en verzuimen, welke hebben 
artikel 1 bedoelde bewijs van onbezwaardheid plaats gehad nadat voormeld wetsartikel op 
aan hem zal zijn ter hand gesteld. hen van toepassing is geworden, wordt ver-

Voor de uitvoering dezer overeenkomst kie- vangen· door eene aansprakelijkheid van den 
zen de contractanten woonplaats ten kantore Staat. 
van den ontvanger der registratie en domeinen 3. Deze wet treedt in werking met inga.ng 
te Oosterhout. van den eersten Augustus 1920. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekend den Lasten en bevelen, enz. 
17 Juli 1919 en op 5 Juli 19Hl te 's-Hertogen• Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 
bosch. Juli 1920. 

(get.) Mr. H. ALLARD. WILHELMINA. 
N. G. E. MEIJERS. 
v. D. LINDE, ontv. 
STUITJE, wd. e. a. i . 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal, 

van het Ministerie van Financien, 
E. SN0ECK, l. S.-G. 

30 Juli 1920. WET tot nadere aanwijzing van 
de v66r 1 Juli 1918 benoemde bewaarders 
van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen, die verplicht zijn tot 
storting in de schatkist van geheven 
salaris en van bewaarloon, en tot nadere 
regeling van de aansprakelijkheid tegen
over het publiek van sommige bewaarders. 
s. 634. 

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

dat het wenschelijk is nader aan te wijzen de 
v66r 1 Juli 1918 benoemde bewaarders van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbe
wijzen, die verplicht zijn tot storting in de 
schatkist van geheven salaris en van bewaar
loon, en de aansprake1ijkheid tegenover het 
publiek van sommige bewaarders nader te 
regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 1 der wet van 17 Juni 1918 

(Staatsblad n°. 387), zooals dit artikel is aan
gevuld bij de wet van 21 Februari 1919 (Staats
blad n°. 45), is ook van toepassing op de v66r 
1 Juli 1918 benoemde bewaarders van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen 
die alsnog v66r 1 Augustus 1920 schriftelijk 
a.an Onzen Minister van Financien te kennen 
geven, dat zij voor de regeling hunner bezol
diging wenschen gelijkgesteld te worden met 
de na 30 Juni 1918 benoemde bewaarders. 

1920. 

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

( Uitgeg. 26 Aug. 1920.) 

30 Jiili 1920. WET, tot wijziging en verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 635. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt zoowel het ge
zamenlijk bedrag van de Iste afdeeling als 
het eindcijfer van het hoofdstuk verh ,ogd 
met f 289,395. 

30 Juli. 1920. WET tot verhooging van de 
koloniale huishoudelijke begroo,.i ,g van 
Gura,;ao voor het dienstjaar 1920. S. 636. 

30 Juli 1920. WET tot verhooging van het 
el/de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 637. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het tota.al 

der IIIde afdeeling als het eindcijfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 90,712. 

30 Juli , 1920. WET tot nadere verhooging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo· 
ting voor het dienstjaar 1918. S. 638. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de Ilde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 66,700. 

30 Jul·i 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van het elf de hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. ti39. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal van 

42 



1920 30 JULI. 658 

de Ude en Hide afdeeling e,1 het eindcijfer 
van het hoofdstuk onderscbeidenlijk V< rhoogd 
met £ 30,037, £ 2,250 en £ 32,287. 

30 Juli 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van de koloniale bui"sboudelijke 
begrooting van Suriname voor het clienst
jaar 1920. S. 640. 

30 Juli 1920. WET tot W!JZtgmg en verhoo
ging van de begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-lndie voor het clienstjaar 
1920. s. 641. 

30 J1tli 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging cler begrooting van uitgaven en micl
delen van Nederlandsch-lndie vocir het 
dienstjaar 1920. S. 642. 

30 Juli 1920. WET, tot verhooging van het 
kredietbedrag ter voorziening in het kas
tekort van den Surinaamscben dienst hier 
te lande, gedurende de jaren 1919, 1920 
en 1921. S. 64::1. 

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

dat het noodzakelijk is over te gaan tot ver
booging van bet bij de wet van 20 December 
1918 (Staatsblad n°. 830), in afwijking van 
artikel 18, tweede lid, der Surinaamsche Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1910, n°. 315), bepaald 
bedrag ter voorziening voor de jaren 1919 
1920 en 1921 in bet kastekort bier te lande vad 
den Surinaamscben dienst ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bedrag van f 6,000,000, tot het 

beloop waarvan, ingevolge artikel l der wet van 
20 December 1918 (Staatsblad n°. 830), Onze 
Minister van Financien is bevoegd verklaard 
voor betalingen ten behoeve ·van de kolonie 
Suriname kredieten aan Onzen Minister van 
Kolonien te openen, wordt verhoogd met 
f 3,000,000 en mitsclien gebracht op f (),000,00(), 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging en werkt 
terug tot 1 Maart 1920. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten Juli 

1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, 

De 1Winister van Financien, 

DE GRAAFF. 

DE VRIES. 

(Uitgeg, 3 Sept. 1920.) 

30 J t1li 1920. WET tot wijziging van de gren
zen der gemeenten Delft, Schipl•tiden en 
Pijnacker en opheffing van de gemeenten 
Hof van Delft en Vrijenban. S. 644. 

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

dat het wenschelijk is gedeelten der gemeenten 
Hof van Delft, Vrijenban en Schipluiden toe 
te voegen aan de gemeente Delft en de over
blijvende gedeelten der gemeenten Hof van 
Delft en Vrijenban onderscheideulijk toe te 
voegen aan de gemeenten Schipluiden en 
Pijnacker; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, en·z_ 
Art. 1. Met ingang van 1 ,Januari 1921 

worden gedeelten der gemeenten Hof van 
Del~, Vrijenban en Schipluiden aan de ge
meente Delft en worden de overblijvende ge
deelten der gemeenten Hof van Delft en 
Vrijenban onderscheidenlijk aan de gemeenten 
Schipluiden en Pijnacker toegevoegd, een en 
ander in clien zin, dat : 

a. de grens tusschen de gemeenten Delft 
en Schipluiden zal loopen als volgt : 

Aanvangende in den zuid-westelijken hoek 
van het perceel, kadastraal bekend, gemeente 
Hof van Delft, Sect!e E n°. 933, alwaar de 
westkant van de spoorbaan van 's-Gravenhage 
naar Rotterdam de noordelijke grens der ge
meente Kethel snijdt, loopt de grens noord
waarts langs genoemden westkant tot waar 
de bestaande grens der gemeente Delft wordt 
bereikt, waarna die grens wordt gevolgd tot 
in het midden van de Buitenwatersloot, verder 
door het verlengde van het midden van den_ 
voorboezem van den molen van den Voor
dijkshoornschen polder en vervolgens door dat 
midden tot het · perceel, kadastraal bekend, 
gemeente Hof van Delft, Sectie C no. 2398, 
steekt daarna dit perceel in rechte lijn over 
naar het midden van de Voordijkshoornsche 
molensloot en volgt clat midden en het ver
lengde daarvan tot in het midden van de 
Kanstanjewetering, zijnde de grens van de 
gemeente Rijswijk. 

b. de grens tusschen de gemeent, n Delft 
en Pijnacker zal loopen als volgt : 

A_anvangende aan de noordzijde · van de 
Brasserskade in het punt waar de grens der 
gemeente Rijswijk wordt gesneden door het 
verlengde van den westkant van den Middel
weg, loopt de grens zuid-oostwaarts langs dit 
verlengde en langs genoemden kant van den 
M;ddelweg en steekt vervolgens de Twee 
Molentjes Vaart over tot de bestaande grens 
der gemeente Delft wordt bereikt . 
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Deze grrns wordt daarna gevolgd tot waar 
zij zuid-westwaarts afbuigt; de grens loopt 
van h.ier langs den westkant van den Noord
eindschen weg tot den noord-oostelijken hoek 
Yan het perceel, kadastraal bekend, gemeente 
Vrijenban sectie B n ·· . 65 en volgt daarna de 
scheiding tusschen de perceelen in die sectie 
nos. 65, 67 en 521 eenerzijds en 63, 69, 68, 
522 en 616 anderzijds, om daarna den Pijnacker
schen weg en de Pijnacker8che vaart recht
hoekig over te steken. 

De grens volgt daarna het zwdelijk boord 
van die vaart westwaarts tot de scheid.ing 
tu sschen de perceelen in sectie C nos. 1316 
en 1290 en vo_lgt deze scheiding en die tusschen 
de perceelen nos. 1317 en 1292 zuidwaarts om 
vervolgens laatstgenoemd perceel over te 
steken tot de scheiding van de perceelen in 
dezelfde ectie nos. 1359 en 236. 

De grens loopt daarna langs de scheiding 
van de perceelen in sectie C nos. 1359, 249, 
256 (de Wipmolensloot) en 261 eenerzijds en 
236, 24 7, 248 en 260 anderzijds en steekt daa,rna 
her perceel n>. 272 over om vervolgens weder 
langs de scheiding tusschen de percee·len in 
sectie C nos. 280, 279, 288, 292, 304, 305, 316, 
332, 350 en 366 eenerzijds en 277, 278, 289, 
291, 307, 306, 315, 333, 349 en 367 anderzijds 
te loopen tot de Oudelaan Mcl ensloot, welke 
wordt overgestoken. 

Vervolgens gaat de grens tangs de scheiding 
tusschen de perceelen in sectie C nos. 379 
393, 392, 1265, 398 en 412 en in, ectie D n°. 1i 
eenerzijds en sectie C nos. 380, 391, 397 en 413 
en in sectie D n . 12 anderzijds. om clan de 
perceelen in laatstgenoemde sectie nos. 34 en 
37 in rechte lijn over te steken tot de scheiding 
van de perceelen in faatstgenoemde sectie 
nos . 52 en 55 : de grens loopt vervolgens langs 
de scheiding tusschen de perceelen in sectie D 
nos. 52, 53 en 89 eenerzijds en 55. 54 en 88 
anderzijds tot over de Ruyvensche Molensloot 
om daarna de scheid.ing te volgen tusschen de 
perceelen sectie D nos. 92, 100, 143, 140, 141, 
160, 158, 196 en 197 eenerzijds en 101, 139, 
161, 162 en 195 anderzijds, waarna de Karitaat 
Molensloot wordt overgestoken tot de scheiding 
tusschen de pe1·ceelen in genoemde sectie nos. 
210 en 211. 

De grens volgt clan de scheid.ing tusschen 
de perceelen sectie D nos. 210, 209, · 228, 235, 
249, 257, 256, 273, 289, 290, 324 en 338 eener
zijds en 211, 212, 227, 236, 248, 258; 272, 
291, 323 en 339 anderzijds tot over de Overslag 
Molensloot, waarvan het zuidelijk boord noord
oostwaarts wordt gevolgd tot de scheid.ing 

tusschen de perceelen in sectie D nos. 351 en 
352. ' 

De grens gaat dan langs de scheiding tusschen 
de perceelen in sectie D nos. 351, 361, 360, 
376 en 461 eenerzijds en 352, 359, 625 en 460 
anderzijds tot den noordkant n den Ackers
d.ijkschen weg om daarna dezen noordkant in 
oostelijke ricbting te volgen tot tegenover het 
midden van de Dwars Watering. 

De grens steekt daarna genoemclen weg 
over en volgt het midden van de Dwars Wate
ring tot de scheiding tusschen de perceelen 
sectie E ·nos. 459 en 406 om voorts langs die 
scheiding en bet verlengde er van te loopen 
tot bet midden van de Zwet , zijnde de grens 
der gemeente Overscbie. 

2. l. Behoudens het overigens in dit 
artikel bepaalde gaan alle bezittingen en schul
den der gemeenten Hof van Delft en Vrijenban, 
zoomede de bezittingen der gemeente Schip
luiden gelegen op het gebied, dat aan de ge
meente Delft wordt toegevoegd, op de ge-. 
meente Delft over. 

2. De bezittingen der gemeenten Hof van 
Delft en Vrijenban, gelegen in het gebied, dat 
onderscbeidenlijk a.an de gemeenten Schip
luiden en Pijnacker wordt toegevoegd, gaan 
onderscheidenlijk op de gemeenten Schipluiden 
en Pijnacker over. 

3. Op de gemeente Sch.ipluiden gaan over: 
a. het aa.ndeel groot f 1000, dat de gemeente 

B.of van Delft bezit in het kapitaal der Maat
schappij voor Gemeentecred.iet, gevestigd te 
Amsterdam; 

b. de kapitalen, groot onderscheidenlijk 
f 1200 en f 1100, ingeschreven op het 3 pet. 
Grootboek der Nationale chuld ten name 
der gemeente Hof van Delft. 

4. Behoudens het bepaalde in de artikelen 
3, 4 en 5 gaan de uit de wet of uit overeenkomst 
voortspruitende lasten, rechten en verplich
tingen der gemeenten Hof van Delft, Vrijen
ban en Sch.ipluiden, betrekking hebbende op 
een gebied, dat aan een andere gemeente wordt 
toegevoegd en op de daarin gelegen gemeente. 
eigendommen, op die andere gemeente · over. 

5. De overgang, in de voorgaande leden 
van d.it artikel bedoeld, geschieclt zonder dat 
daarvoor een nadere akte gevorderd wordt. 

6. Voor zoover overbooking in de openhare 
registers nood.ig mocht zijn, zal die op verzoe. 
van de belanghebbende gemeente geschiede1 
krachtens deze wet. 

3. 1. De rechten en verplichtingen, voor 
de gemeente Hof van Delft voortsprwtende 
uit de tusschen die gemeente en de gemeente 

42• 
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's-Gravenhag_e gesloten overeenkomst betref
fende de verstrekking van duinwater door 
laatstgenoemde aan eer~tgenoemde gemeente, 
gaan in hun geheel op de gemeente Delft over. 

2. De gemeente Delfi is verplicht die ge
deelten van het naar de gemeente Schipluiden 
overgaand gebied ·der gemeente Hof van Delft, 
waar thans water uit de 's-Gravenhaagsche 
waterleiding geleverd wordt , van drinkwater 
te voorzien tegen geen ongunstiger voorwaar
den dan op 1 Januari 1918 geldend waren; 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland kunnen 
van deze verplichting ontheffing verleenen. 

4. 1. De gemeente Delft komt v6f-r 1 Juli 
1921 met de gemeenten Schipluiden en Pijn
acker overeen omtrent de wijzigingen, welke 
in verband met deze wet moeten worden aan
gebracht in de bestaande overeenkomsten 
omtrent het aanbrengen van geleidingen voor 
en het leveren van e\ectrischen stroom. Die 
wijzigingen behoeven de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland. 

2. Zijn de genoemde gemeenten op 1 Juli 
1921 omtrent de aan te brengen wijzigingen 
niet tot overeenstemming gekomen, dan ge
schiedt de vaststelling daarvan door Gede
puteerde Staten. 

3. Gedeputeerde Staten gaan tot de in het 
eerste lid bedoelde goedkeuring of tot de in 
het tweede lid bedoelde vaststelling niet over 
dan nadat zij op door hen te bepalen wijze de 
belanghebbende ingezetenen van de gemeenten 
Schipluiden en Pijnacker in de gelegenheid 
hebben gesteld van de door de gemeente
besturen vastgestelde of van de door hen ont
worpen wijzigingen kennis te nemen. 

4. Tenzij de gemeenten daaromtrent anders 
mochten overeenkomen, treden bedoelde wijzi
gingen in werking met 1 Januari 1921. 

5. Tot het tijdstip van in werking treden 
van de wijzigingen in de overeenkomsten, in 
de vorige leden bedoeld, geschiedt de levering 
van electrischen stroom binnen de gemeenten 
Schipluiden en Pijnacker door de gemeente 
Delft zooveel mogelijk op den voet van de 
door · deze gemeente onderscheidenlijk met 
de gemeenten Hof van Delft en Schipluiden 
en met de gemeenten Vrijenban en Pijnacker 
gesloten overeenkomsten, elk voor zooveel 
betreft het gebied, waarvoor zij werd aan
gegaan. Geschillen hieromtrent worden door 
Gedeputeerde Staten van Z11idholland beslist. 

5 . De kosten der verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten of woningen, be
doeld in art. :l5a der wet van 27 April 1884 
(Staatshlad n°. 96), :voor zoover zij tijdens de 

opneming daari1~ woonplaats hadden op het 
gebied, dat ingevolge art. 1 naar een andere 
gemeente overgaat, komen van 1 Januari 
1921 af voor rekening van die gemeente. 1 

5. l. De ten laste der gemeenten Hof van 
Delft en Vrijenban loopende geldleeningen 
zullen komen ten laste van de gemeente Delft. 
Daarvan zijn uitgezonderd: 

1 o. een , leening, oorspronke:ijk grcot f 900 
rentende 4 pet. 's jaars, met 1 J anuari 1920 
per resto groot f 100, door de gemeente Hof 
van Delft in het jaar 1911 aangegaan tot dek
king der kosten van de verbouwing der open
bare lagere school aan den Hoorn, 

2 . een leening, oorspronkelijk groot f 4500 
rentende 4 pet. 's jaars, met 1 Januari 1920 
per resto groot f 3500, door de gemeente Hof 
van Delft in het jaar 1913 aangegaan ter be
strijding van de kosten van het leggen van 
een paardenpad in den Woudschen weg 

welke beide geldleeningen zullen komen ten 
laste van de gemeente Schipluiden. 

2. Het onderhoud van het onder de ge
meente Delft gelegen gedeelte van den Delf
gaauwschen weg gaat met 1 Januari 1921 van 
de gemeente Vrijenban over op de gemeente 
Delft. 

7. 1. De archieven der gemeenten Hof 
van Delft en Vrijenban gaan over naar de ge
meente Delft. 

2. De besturen der gemeenten Schipluiden 
en Pijnacker hebben te alien tijde het recht, 
kosteloos inzage te nemen van de in het eerste 
lid bedoelde archieven o.nderscheidenlijk dei 
gemeenten Hof v11-n Delft en Vrijenban en van 
de zich in die archleven bevindende · stukken, 
afschriften of uittreksels op hunne kosten te 
vorderen. 

8, Het bestuur der gemeente Delft is ver
plicht v66r den len Februari 1921 aan elk der 
gemeenten Schipluiden en Pijnacker kosteloos 
een nieuw bevolkingsregister te verstrE1kken, 
bevattende de namen der personen, op 1 Januari 
1921 wonende op het naar elk d ier gemeenten 
overgaand gebied. 

9. De gemeente Delft is verplicht op de 
openbare lagere scholen in die gemeente de 
kinderen, wonende in het van de gemeente 
Vrijenban naar de gemeente Pijnacker over
gaand gebied, toe te laten , zonder daarvoor 
verhoogd of buitengewoon schoolgeld te heffen. 

10. De gemeente Delfi doet aan de ge
meenten Schipluiden en Pijnacker de volgende 
uitkeeringen : 

a. aan de gemeente. Schipluiden : 
een uitkeering, totaal bedragende f 12,000, 
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loopende over vjjftien jaren, in dier voege, dat I dcr kiezerslijsten en voor de Yerkiesbaarheid 
in het jaar 1921 wordt nitgekeerd f 1500, in tot leden van den gerneenteraad van 1 Januari 
het jaar 1922 f 1400 en zoo vervolgens elk 1921 af beschouwd als ingezetenen der ge-
volgend jaar telkens f 100 minder; rncente, waartoe zij overgaan. 

b. aan de gerneente Pijnaeker: 2. V66r 8 Januari 1921 zendt het bestuur 
een uitkeering, totaal bedragende f 8400, der gemeente Schipluiden aan het bestuur der 

loopende over vijftien jaren, in dier voege, dat gomeente Delft een uitt.reksel uit de te Schip
in het jaar 1921 wordt uitgekeerd f 1050, in luiden voor het loopend jaar vastgestelde 
het jaar 1922 f 980 en zoo vervolgens elk vol - kiezerslijst, voorzooveel betreft op die lijst 
gend jaar telkens f 70 minder. vermelde personen, gevestigd op het naar de 

11. 1. Gedeputeerde Staten van Zuid- gemeente Delft overgaand grondgebied. 
holland bepalen de dagen voor de candidaat- 3. De te Hof van Delft en Vrijenban voor 
stelling en eventueele stemming voor de ver- het loopend jaar vastgestelde kiezerslijsten 
kiezing van leden van de nieuwe Raden cler worden v66r 1 Februari 1921 door het gemeen
gemeenten Delft, Schipluiden en Pijnacker. tebestuur van Delft in gemeenschappelijk 

2. De geloofsbrieven der gekozenen worden I overleg onderscheidenlijk met dat van Schip
onderscheidenlijk onderzocht door de be- luiden en van Pijnacker gesplitst naar gelang 
staande Raden. de daarin genoemde personen op 1 Februa.ri 

3. De dag· der eerste vergadering van de · 1920 gevestigd waren op grondgebied, dat naar 
nieuwe Raden wordt door Gedeputeerde Delft, of naar Schipluidenof Pijnackerovergaat. 
Staten van Zuidholland bepaald. Op dien Geschillen, welke naa.r aanleiding van deze 
da.g zijn de besta.ande Raden ontbonden. splitsing :mochten rijzen. worden beslist door 

4. De leden van de nieuwe Raden treden Gedeputeerde Staten van Zuidholland. 
af op . den eersten Dinsdag van September 4. Het in het tweede lid bedoelde ui ttreksel 
1923. en de kraohtens het voorgaa.nde lid opgemaakte 

12. 1. De vermindering bedoeld bij art. lijsten, worden onderscheidenlijk toegevoegd 
9bis, eerste lid, der wet van 24 Mei 1897 (Staats- a.an de voor het loopende jaar va.stgestelde 
blad, no. 156) zooals dat artikel is vastgesteld kiezerslijsten in de gemeenten Delft, Schip
bij de wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad, n°. 151), luiden en Pijnacker en vormen daarmede Mm 
wordt voor de gemeenten Delft, Schipluiden geheel. 
en Pijnacker voor het jaar 1921 en volgende 14. 1. Waa.r in wetten of wettelijke voor
ja.ren bepaald - op onderscheidenlijk f 28,130, sohriften de bena.rning ,,Delft", ,,Schipluiden", 
f 2990 en f 3220. ,,Pijnacker" voorkomt, zullen met inga.ng van 

2. Het bedrag der bij art. XVII der wet 1 Januari 1921 daaronder worden versta.a.n de 
van 14 ,Juli 1919 (Staat~blad, u->. 493) voorge- gemeenten, zooals zij bij deze wet zijn ge-
schreven vermindering van de vergoeding wijzigd. " 
volgens de artikelen 48 tot en met 48quater 2. Op da.t tijdstip verva.lt de in wetten of 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, wettelijke voorschriften voorkomende ver
wordt voor de gemeenten Delft, Schipluiden melding van ,,Hof va.n Delft" en ,,Vrijenban", 
en Pijnarker over 1921 en volgende iaren vast- al of niet met aanduiding van een dee! dier 
gesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid- ingevolge art. 1 opgeheven gemeenten. 
holland onder Onze goedkeuring. 3. In de tabel van verdeeling der gemeen-

3. Gedurende den tijd, dat de burgemees- ten in klassen, bedoeld bij art. 5 der Wet op 
ters en de secretarissen der gemeenten Hof de Personeele Bela.sting 1896 worden de vol 
van Delft en Vrijenban wachtgeld genieten gentle WJJzigmgen aa.ngebracht onder de 
kra.chtens art. 17, zal de gemeente Delft van rubriek Zuidholland · 
het Rijk eene bijdrage in die wachtgelden a. in de 4• klasse wordt in plaats van 
ontvangen en we! in dezelfde verhouding als ,,Delft" gelezen ,.Delft (sta.dsgedoelte)" en 
op 31 December 1920 de uitkeeringen inge- vervalt de vermelding van ,,Hof van Delft 
volge art. 10 der wet van 24 Mei 1897 staan (stadsgedeelte)" en ,,Vrijenba.n (sta.dsgedeelte)"; 
tot de door genoemde ambtenaren genoten b. in de 7• klasse wordt a.chter .,Brielle" 
jaarwedden. ingevoegd ,,Delft" (overig dee!: de gedeelten 

1.3. 1. De ingezetenen der gemeenten Hof vroeger vermeld als .,Hof van Delft (overig 
van Delft, Vrijenba.n en Schipluiden, geves- dee!)", ,,Vrijenban (overig dee!)" en ,,Schip
tigd op grondgebied, dat tot een andere ge- luiden", een en antler voor zooveel bij Delft 
meente overga.at, worden voor het opmaken gevoegd)" ; wordt achter .,Pernis" ingevoegd 
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,,Pijna.cker (het gedeelte vroeger vermeld al~ 
,,Vrijenban (overig dee!), voor zooveel bij 
Pijna.cker gevoegd)" , en vervalt de vermelding 
va.n ,,Hof van Delft (overig dee!)" en ,,Vrijen• 
ban (overig deel)"; 

c. in de 8• klasse wordt in plaats van 
,,Pijnacker" gelezen ,,Pijnackor (overig dee!)". 

15. 1. '.lot de vaststelling in het jaar 1924 
door Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
van de lijst, bedoeld in a.rt. 17, eerste lid, der 
Drankwet, zal de bepaling van art. 1, tweede 
lid, dier wet, onderscheidende den verkoop 
van sterken drank in het klein 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 Delft 
overgaande gebied, voor zooveel betrett den 
verkocp in eene voor het publiek toegankelijke 
localiteit uitgezonderd dien in een logement 
a.Ileen a.an logeergasten. 

2. De inwoners der gemeenten Hof van 
Delft en Vrijenban, die 31 December 1920 
voorkomen op de lijst, vermeld in art. 13 der 
Drankwet, kunnen zich v66r 1 April 1921 naar 
keuze doen overschrijven van de lijst van Hof 
van Delft op die der gemeenten Delft of Schip
luiden en van de lijst van Vrijenban op die der 
gemeenten Delft of Pijnacker. Voor zoover 
geen verzoek tot zoodanige overschrijving v66r 
1 April 1921 bij het betrokken gemeentebestuur 
is ingekomen, geschiedt de overschrijving 
ambtshalve op de lijst voor die gemeente 
waar de betrokkene op laatatgemelden datum 
woont. 

3. Do volgorde, waarin de overschrijving 
op de volgens het tweede lid a.an te wijzen lijst 
zal plaats hobben, wordt bepaald naar de 
dagen, waarop de vorzoeken om vergunning 
van de over te schrijven personen bij de be
trokken gemeentebesturen inkwamen, met 
dien verstande, dat voorzoover verzoeken op 
denzelfden dag inkwamen, de in leeftijd ouder., 
verzoelrnr voorgaat. 

16. 1. Zij, die voor de lichting der militic 
van 1921 in de gemeenten Hof van Delft en 
Vrijenban zijn ingeschreven, a.lsmede zij, dio 
voor die lichting zijn ingeschreven in de go• 
m eente Schipluiden, voorzcoveel zij gevestigd 
zijn op het na.ar de gemeente Delft overga.a.nde 
grondgebied, blijven voor de toepassing dC'r 
Militiewet en van de te· barer uitvoering 
gegeven voorschriften beschouwd als militic
plichtigen van de gemeente waar hunne in
schrijving voor de militie pla.a.ts had. H etgeen 
echter te hunnen aanzien overeenkomstig ge
noemde wet en de te harer uitvoering gegevel\ 

voorschriften zou moeten gedaan worden doo1 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
de militie zijn ingeschreven, geschiedt na het 
in werking treden dezer wet door den burge
meester der gemeente, waartoe het overgaand 
grondgebied zal behooren. 

2. Zij, die in de gemeenten Hof van Del ft 
en Vrijenban voor de lichting der militia van 
1922 zijn ingeschreven, en zij, die daar voor
komen in het register, bedoeld in art. 87 1ior 
l\filitiewet, in dat, bedoeld in art. 26 der Lar, ,J · 
weerwet of in dat, bedoeld in art . 5 der Land
stormwet, a.lsmede zij, die in de gemeent,: 
Schipluiden voor die lichting zijn ingeschreven 
en in de genoemde registers voorkomen, voor
zooveel zij gevestigd zijn op het naar de ge
meente Delft overgaande grondgebied, wor
den overgeschreven op de registers der gc
meente, waartoe het grondgebied, waarop zij 
zijn gevestigd, zal behooren. 

3. Ten behoeve van de uitvoering van de 
bepalingen van dit artikel zendt de Burgemees• 
ter der gemeente Schipluiden a.an den Burge
meester der gemeente Delft en zendt de_ Burge
meester der gemeente Delft a.an de Burgemees
ters der gemeenten Schipluiden en Pijnack.er 
v66r 8 Januari 1921 een opgave van de namer. 
van hen, die, gevestigd onderscheidenlijk in 
het van de gemeente Scb.ipluiden naar de ge
meente Delft, in het van de gemeente Hof va11 
Delft naar de gemeente Schipluiden en in het 
van de gemeente Vrijenha.n naar de gemeentc• 
Pijnacker overgaand grondgebied, vermelc 
zijn op de in het voorgaande lid bedoelde 
registers en op de lijst, bedoeld in art. 41 van 
bet l\1ilitiebesluit 2 (8taatsNad n°. 276 va11 
1912), onderscheidenlijk te Schipluiden, Hof 
van Delft en Vrij enban. 

17. 1. Aan de Burgemeesters en de amb
tenaren der gemeenten Hof van Delft en Vrijen• 
ban, die tengevolge van de vereeniging worden 
ontslagen en op 1 Januari 1921 den leeftijd van 
vijftig jaren nog niet hebben bereikt, wor<lt 
uiterlijk tot 1 Januari 1931, en, voor zoo,erre 
zij op eerstgezegden datum dien leeftijd wel 
hebben bereikt, wordt tot aan het tijdstip 
waarop hunne pensioengerechtigdheid mtreedt, 
ten laste van de gemeente Delft een wachtgeld 
verleend tot het bedrag gelijk a.an dat van <le 
wedde, welke zij in hunne opgeheven betrek
kingen in dienst van de twee eerstgenoemde 
gemeenten laatstelijk v66r 1 Januari 1921 
hebben genoten, met dien verstande, dat voor 
hen, wier wedde door of vanwege het hestuur 
van een der gemeenten Hof van Delft of 
Vrij enban werd geregeld, die wedderegeling 
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geldt, welke laatstelijk v66r 1 April 1920 tot 
stand is gekomen. 

2. Indien zij pensioen genieten wegen , 
voormelde betrekkingen, wordt het wachtgeld 
verleend tot een bedrag gelij k aan het versch i I 
tusschen het bedrag van dat pensioen en hunne 
voormelde wedde. 

3. Het wachtgeld wordt genoten, zoolang 
zij niet eene minstens gelijkbezoldigde openbare 
betrekking zullen hebben aanvaard, met dien 
verstande dat bij aanvaarding van eene minder 
bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag der daaraan verbonden bezoldiging zal 
worden verminderd. 

4. Bij verlies v66r het einde van de in de 
eerste alinea gestelde termijnen van de be
trekking, welke tot onthouding, intrekking of 
vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
dit laatste geheel of gedeeltelijk toegekend, 
tenzij het verlies bet gevolg was van eigen 
verzoek, gegrond op niet door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland deugdelijk verklaarde 
redencn. 

5. Het onderwijzend personeel, verbonden 
aan de openbare scholen der gemeenten Hof 
van Delft en Vrijenban, gaat over in dienst der . 
gemeente, waartoe die scholen onderscheiden
lijk zullen behooren. Dat onderwijzend per
soneel wordt gedurende den dienst ingevolge 
dien overgang aan eene school te Schipluiden 
dan wel te Pijnacker geacht in dienst te z\jn 
van eene gemeente derzelfde klasse, waarin de 
gemeente Hof van Delft of het betrokken deel 
der gemeente Vrijenban respect ievelijk be
hoorden volgens het Bezoldigingsbesluit voor 
Burgerlijke Rijksambtenaren. 

6. De ambtenaren der gemeenten Hof van 
Delft en Vrijenban, wier werkkring zich in 
hoofdzaak bepaalt tot het onderscheidenlijk 
aan de gemeenten Schipluiden en Pijnacker 
overgaand grondgebied, gaau in dienst dier 
gemeenten over in voor ieder zooveel mogelijk 
gelijkwaardige en minstens gelijk bezoldigde 
betrekkingen. 

7. De overige ambtenaren der gemeenten 
Hof van Delft en Vrijenban gaan over in dienst 
der gemeente Delft in voor ieder zooveel moge
lijk gelijkwaardige · en ni.instens gelijkbezol
digde betrekkingen. 

8. Gelijk gevolg als aan het aanvaarden 
van eene betrekking volgens het derde lid zal 
zijn verbonden, vloeit voort uit eene benoeming 
door de Overheid tot eene minstens gelijk
bezoldigde betrekking - al dan niet ingevolge 
de vorige twee leden - ook al wordt deze 
benoem1ng niet aangenomen, tenzij deze 

niet-aanneming geschiedt op grond van be 
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland deugdelijk worden verklaard. 

9. - Onder gelijkbezoldigde betrekking wordt 
in dit artikel verstaan eene betrekking of ver
eeniging van betrekkingen, welke den betrok
ken ambtenaar eene gelijke bezoldiging op
Levert als hij in zijn vroegere functien tezamen 
in dienst der opgeheven gemeente of opgeheven 
gemeenten laatstelijk v66r de opheffing genoot. 

10. Over het wachtgeld, bedoeld in het 
eerste lid, dragen de belanghebbenden voor 
eigen en ~oor weduwen- en weezenpensioen 
niet meer bij dan daartoe van hen in de ge
meenten Hof van Delft en Vrijenban gevor
derd werd. 

11. De ambtenaren, bedoeld in het zevende 
en in het achtste lid, dragen in dienst der ge
meente Schipluiden, Pijnacker of Delft niet 
bij voor eigen en v oor weduwen- en weezen
pensioen dan voor zoover de heffing van pen
sioensbijdragen de bezoldiging of het gezamen
lijk bedrag der bezoldigingen in hunne ge
meentelijke betrekking of betrekkingen niet 
doet dalen beneden het bedrag, dat zij in dienst 
der opgeheven gemeente of gemeenten !aat
stelijk v6',r de opheffing aan bezoldiging 
genoten. 

12. Het Rijk vergoedt aan de gemeenten 
Schipluiden, Pijnacker en Delft het dee! der 
pensioensbijdragen, dat zij zonder de in het 
tiende en in het elfde lid verleende vrijstellingen 
krachtens verordening op de belanghebbenden 
zouden kunnen verhalen. 

13. De tijd, die krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt als 
diensttijd in den zin van de Pensioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 aangemerkt. 

14. Geschillen, welke omtrent de toepassing 
van dit artikel mochten rijzen, worden beslist 
door Gedeputeerde Staten van Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30sten 

Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Binnenl.andsche Zaken. 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De 111inister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 27 Aug. 1920.) 

30 Juli 1920. WET, houdende wijziging van 
de wet van 29 Juli 1916 (Staatsbutdn°. 348), 
tot verlenging en herstel van in de Octrooi
·wet genoemde termijnen. S_ 645. 
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Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wenschelijkheid is gebleken wijziging te 
brengen in de wet van 29 Juli 1916 (Staau,bl,ad 
no. 348) tot verlenging en herstel van in de Oc
trooiwet genoemde termijnen: 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Artikel 1 der wet van 29 Juli 1916 

(Staatsblad n°. 348) wordt gelezen als volgt : 
De in de Octrooiwet 1910 (Staatsb/.ad n°. 313) 

genoemde termijnen, welke op 1 Augustus 1914 
nog Joopende waren, die, welke na dien datum 
zijn begonnen te loopen of zouden zijn begonnen 
te loopen, indien de oorlog niet ware uitgebro
ken, met uitzondering 1°. van de termijnen, 
bedoeld in art ikel 25 en in artikel 27 dier wet, 
voor zoover dit laatste artikel betrekking heeft, 
op opposanten en verzoekers, en 2°. van de 
termijnen, welke betrekking hebben op de be
handeling van een geschil betreffende een oc
trooi voor den rechter, worden verlengd tot 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Art. II. Artikel 2 der wet van 29 Juli 1916 
(Staatsb/.ad n°. 348) wordt gelezen als volgt : 

De in het vorige artikel bedoelde verlenging 
heeft plaats onder voorbehoud van de rechten 
van derden, die te goeder trouw zijn. Bij ver
lenging van den termijn van artikel 7 der Oc
trooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313) behouden 
zij, die op een door Ons te bepalen tijdstip te 
goeder trouw in het bezit zijn van rechten in 
strijd met die, welke gevraagd worden met een 
beroep op den verlengden termijn van artikel 7 
der Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 313), het 
genot hunner rechten, onverschillig of zij dit 
genot persoonlijk uitoefenen dan wel doen uit
oefenen door vertegenwoordigers of licentie
houders, aan wie zij rechten hebben afgestaan 
voor een door Ons te bepalen tijd~tip. 

Art. III. Artikel 3 der wet van 29 Juli 1916 
(Staatsblad n°. 348) wordt ingetrokken en ver
ve.ngen door een artikel, luidende : 

De termijnen, bedoeld in artikel 25 en in 
artikel 27 der Octrooiwet 1910 (Staatsbl.ad 
n°. 313), voor zoover dit artikel betrekking 
heeft op opposanten en verzoekers, warden tot 
drie maanden na een door Ons te bepalen tijd
stip verlengd, indien zij op dat tijdstip nog 
loopende of nog geen drie maanden verloopen 
zijn. 

Art. IV. Artikel 4 en het tweede lid van 
e.rtikel 5 der Wilt van 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 348) vervallen. 

Artikel 5, eerste lid. dier wet wordt ar
tikel 4. 

Art. V. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30,ten Ju1.i 

1920. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Ju'stitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

' ( Uitgeg. 24 Sept. 1920.) 

30 Juli 1920. WET, tot verhooging en aan
vulling van het negende hoofdstuk cler 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 646. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
Iste afd. verhoogd met f 96,:>00 ;iII• afd. met 
f 1.080,900 ; III• afd. met f 128,800 ; IV" 
afd. met f 260,200 ; VI• afd. met f 314,500 en 
het rindcijfer van bovengenoemd hoofdstuk 
met f 1,880,400. 

30 Juli 1920. WET, houdende _ W1JZ1g1nn gva 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Te_legrafie en Telefo
nie voor het dienstjaar 1920. (Salaris
verhooging van Rijksambtenaren). S. 647. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging van de be
grooting van inkomste11 en uitgaven van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te IJmui
den voor het dienstjaar 1920. S. 648. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging van de be
grooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1920. S. 649. 

30 Juli 1920. WET tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve ·van instandhouding 1van 
den spoorweg van Deventer naar Borculo. 
S. 650. 

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

dat het wenschelijk is de instandhouding te 
bevorderen van den spoorweg van Deventer 
naar Borculo ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks schatkist wordt een 

renteloos voorschot bsechikbaar gesteld ten 
bed.rage van f 194,500 ten behoeve van instand
houding van den spoorweg van Deventer naar 
Borculo. 

2. Het in artikel 1 genoernde rentelooze 
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voorschot wordt onder voorwaarden, door 
Ons of krachtens Onze machtiging te stellen, 
toegekend aan den concessionaris voor den 
aldaar genoemden spoorweg, doch niet dan 
nadat door belanghebbenden bij dien spoorweg 
ten genoegen van Onzen Minister van Water
sta.at voldoende ondersteuning zal z.ijn ver
leend, onder geene andere voorwaarden, dan 
waarop de goedkeuring van genoemden Minis
ter zal zijn verkregen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Pa!eize het Loo, den 30sten 

Juli 1920. 
WILHELMINA. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W.'KoNIG. 

( Uitgeg. 27 Aug. 1920.) 

30 Juli 1920. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen in de gemeente Slochteren, noodig 
voor de verbreeding en verdieping van 
eene hoofdwatering van het waterschap 
,,de Groote Harkstederpolder". S. 651. 

30 Juli 1920. WET tot verhooging en wijzi
ging van het achtste hoofdstuk der Staats
begrooting voor het ·. dienstjaar 1920. 
s. 652. 

Bij deze wet worden eenige artikelen vcr
hoogd, vermindep:J .. ~ ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden de artikelen 81, 
125 en 126 van bet VIIIste hoofdstuk der 
Staa.tsbegrooting voor bet dienstjaar 19-20 
respectievelijk verhoogd met f 4000, f 550 en 
f 69,410 en worden de totale.1 van de. naver
melde afdeelingen verhoogd als volgt : 

I • afd. met f 163,650 ; II• afd. met f 2,090; 
IV• afd. met f 22,730; VI• afd. met f 1,070; 
IX• ard. met f 1,150; X• afd. met f 3,630; 
XI• afd. met f 4,150; XII• afd. met f 20,200; 
XIII• afd. met f 9,478; XVI• efd. met f ]J3,730; 
XVII• afd. met f 720 ; XVIII• afd. met f 72,210 
en XXII• afd. met f 62,400; terwijl bet eind
cijfer van dat hoofdstuk wordt verboogd met 
een bedrag van f 382,208. 

30 Juli 1920. WET tot verhooging en wijziging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor bet dienstjaar 1920. 
s. 653. 

30 Juli 1920. WE,, tot nadere verbooging 
van bet achtste hoofdstuk der Staa.tsbe
grooting voor het dienstjaar 1919 (Buiten 
gewoon krediet). S. 654. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge biervan wordt het bedrag van 
a.rtikel 182i I van het VIII• hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919· 
verhoogd tot f 8,855,500, worden de a.rtikelen 
182 en 183 onderscheidenlijk gebracht op 
f 142,975,700 en f 756,000, en wordt het totaa.J 
van de XXIX• afdeeling zoomede het eind
cijfer van °gemeld hoofdstuk verhoogd met 
f 58,283,300. 

30 Juli 1920. WET' tot w1Jz1gmg en verhoo
ging va,n het tweede boofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. 
S. 655. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
t otaal van de I • afd. met f 57,400; II• afd. 
met f 33,300; III• afd. met f 77,100; IV• afd. 
met f 1400 ; V• a.fd . met f 16,900; VI• afd. 
met f 31,200 en het eindcijfer van het hoofdstuk 
met f 217,300. 

30 Jul i 1920. WET, tot wijziging en ver
hooging van bet zevende hoofdstukB der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. · 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren.} 
s. 656. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd en ingevoegd . 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
totaal van de I • afd. met f 225,125; II• afd. 
met f 32,800; III• a.fd. met f 28,190; V• afd. 
met f 4,438,750 ; VI• afd. met f 1,233,116; 
VIII• afd. met f 41,300; IX• afd. met f 1,800,000· 
en het eindcijfer van het hoofdstuk met 
f 7,179,281. 

30 Jul i 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 
1920. (Salarisverhooging van Rijksambte
naren.) S. 657. 

30 Juli 1920. WET houdende aanvulling en 
verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Weduwen- en vVeezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dien tjaar 
1920. s. 658 . 
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30 Juli 1920. WET, tot wijz1gmg en ,,erhoo 
ging van het zevend e hoofdstukB der Staats 
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 659. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, ingevoegd en gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
totaal van de II• afd. met f 841,000; III• afd. 
met f 190,000; V• afd. met f 395,409 ; VI• afd. 
met f 120,000 ; IX• afd. met f 27,000; X• afd. 
met f 150,000 en het eindcijfer van het hoofdstuk 
met f 1,723,409. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging der wet van 
5 October 1841 (Staats~lad n°. 40), hou
dende instructie voor de Algemeene Reken
kamer, zooals die wet is gewijzigd, laatste
lijk bij de wet van 8 Maart 1919 (Staats ,~lad 
no. 71). S. 660. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is de bezoldiging van den 
voorzitter en van de overige leden der Alge
meene Rekenkamer opnieuw te regelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 4 der wet 

van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), hou
dende instructie voor de Algemeene Reken
kamer, zooals die wet is gewijzigd, laatstelijk 
bij de wet van 8 Maart 1919 (Staatsblad n°. 71), 
wordt vervangen door het volgende : 

,,De ambtswedde van den voorzitter wordt 
bepaald op achl du-izend gul,den, die van de ove
rige leden op ze1 en duizend gul,den 's jaars. 

,,Het genot van de wedde vangt aan met den 
dag van indiensttreding. 

,,De leden, voor ~ie de korting wegens eigen 
pensioen ende bijdragevoor weduwen-en weezen
pensioen naar de bepalingen der Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890, over eenig jaar te 
zamen meer bedragen dan zeven ten honderd 
van hun pensioensgrondslag, of, indien de pen
sioeusgrondslag f 3000 te boven gaat, dan zeven 
ten honderd van f 3000, ontvangen eene ver
goeding ten beloope van het verschil. 

,,De leden, op wie de Wedu~emvet voor de 
ambtenaren 1890 niet van toepassing is, ont
vangen eene vergoeding tot een bed.rag, gelijk 
aan dat van hunne bijdrage voor eigen pensioen. 

,,Ten aanzien· van de lcden, van wie over 
eenig jaar in totaal wegens korting en bijdrage 
als in het vierde lid bedoeld, minder wordt ge
vorderd dan de in dat lid omschreven zeven 
ten honderd, vindt, ten beloope van het ver
schil, aftrek op hunne wedde plaats." 

2. Deze wet wordt geacht in wetking te 
zijn getreden met den eersten Januari rn20. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 30,ten Juli 

1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 23 Aug. 1920.) 

30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tweede hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 661. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
totaal ~an de III• afd. met f 15,450 ; VI• afd. 
met f 1300 en het eindcijfer van het hoofclstuk 
met f 16,750. 

30 Juli 1920. WET tot w1Jz1gmg en verhoo 
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 
(Kredietverleening aan kweekers). S. 662. 

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

totaal van de IX• afd. als het einclcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 250,000. 

30 Juli 1920. WET tot aanvulling en verhoo
ging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 663. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het · 
totaal der I• afd. met f 67,200; III• afd. met 
f 1000 ; IV• afd. met f 13,200 en het eindcijfer 
van hoofdstuk III der Staatsbegrooting dienst
jaar 1920 met f 81,400. 

30 J11li 1920. Wi.r tot aanvulling en vcrhoo
ging van het derde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 664. 

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

der II•,afd. als het eindcijfer van het hoofdstuk 
verhoogd met f 67,500. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vij fde hoofdstuk Ader Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 665. 

Bij deze wet worden eeruge ·artikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hierva.n wordt verhoogd : de 
I• a.fd. met f 69,616 ; II• afd. met f 813,455 ; 
III• afd. met f 378,460 ; IV• a.fd. met f 33,545 ; 
V• afd. met f 133,960; VII• afd. met f 350,000 ; 
VIII• afd. met f 321,000 en het eindcijfer 
der beg.rooting met f 2,100,036. 
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30 Juli 1920. WET tot verhoogiug en wijziging I I• afd. met f 135,490: II• afd. met f 1,095,700; 
va.n het vijJde hoofdstuk A der Sta.a.t - III• afd. met f 41,860; IV• afd. met f 60,400; 
begrooting voor het dienstja.a.r 1919. S. 666. , VI• a.fd. met f 829,290; VII• afd. met f 724,500; 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver- VIII• afd. met f 438,700; IX• afd. met f 13,200; 
hoogd, verrninderd, vervallen verklaa.rd en X• afd. met f 28,100; XII• afd. met f 663,600 
ingevoegd 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : de 
I• afd. met f 50,000; II• afd. met f 1,236,890 ; 
III• afd. met f 150,000 ; IV• afd met f 599,800; 
V• afd. met f 976,100; wordt verminderd: 
de IV• afd. met f 4,880,000 ; wordt verhoogd : 
de VII• afd. met f 63,300 ; VIII• afd. met 
f 5,108,000 en het eindcijfer der begrooting 
met f 3,304,090. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vijfde hoofstuk A der Staa.ts
begrooting voor het dienstjaa.r 1919. S. 667. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd en 
gewijzigd 

Tengevolge hiervan wordt het eindcijfer 
van dit hoofdstuk verhoogd met f 3,500,000. 

30 J uli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
van het vi,ifde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 668. 

Bij doze wet worden een.ige a.rtikelen ver
hoogd en ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : Afd. I 
met f 25,600; afd. II met f i31,900; a.fd. III 
met f 170,710 ; afd. IV met f 6350 ; afd. V 
met f 6'1,800 en het eindcijfer der begrooting 
met f 399,360. 

30 Juli 1920. WEr tot wijziging en verhooging 
va.n de begrooting van inkomsten en uit
gaven va.n het Sta.atsbedrijf der Alge
meene Land drukkerij voor het dien•t
ja.ar 1920. S. 669. 

30 Juli 1920. WET tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staa.tsbegrooting voor 
het dienstjaa.r 1918. S. 670. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : Afd. I 
met f 34,000 ; afd. II met f 45,000 ; afd. III 
met f 5,335,150; afd. VII met f 3,100: a.fd. VIII 
met f 5,700 en het eindcijfer der begrooting 
met f 5,422,950. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
va.n het vierde hoofdstuk dP-r Staatsbe
grooting voor het dienstjaar .1920. S. 671. 

Bij d ze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en· ingevoegci. 

Tengevolge hiervan worden de totalen van 
de-navolgende a.fdeelingen verhoogd als volgt: 

en het eindcijfer van het hoofdstuk met 
f 4,030,840. 

30 Juli 1920. WET tot wijziging en verhooging 
va.n het zesde hoodfstuk der Staa.tsbegroo
ting voor het dienstja.ar 1920. Sala.risver
hooging van 's Rijks a.mbtenaren), S. 672. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd en ingevoegd, 

Tengevolge hiervan wordt verhoogcl : a. het 
tota.a.l der I • onderafd. va.n de I• afd. met 
f 155,400 ; III• onderafd. met f 22,000 ; IV• 
onderafd. met f 205,800 ; terwijl het totaa.l 
van de I • afd. wordt verhoogd met f 383,200. 
b. het tota.a.l der I• onderafd. van de II• afd. 
verhoogcl met f 849,820 en dat der II• ondera.fd. 
met f 18,600, terwijl het totaa.l der II• afd. 
wordt verhoogd met f 868,420; c. het eindcijfer 
van het VI• hoofdstuk der Staatsgebrooting 
voor 1920 verhoogd met f 1,251,620. 

30 Juli 1920. WET tot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstja.ar 1920. (Sa.la.risverhooging 
van Rijksambtenaren.) S. 673. 

Bij deze wet worden eenige a.rtikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : het 
tota.a.l der I• afd. met f 76,315; .II• afd. met 
f 740,958; III• afd. met f 175,898; IV• afd. 
met f 93,075; V• a.fd . met f 213,000; terwijl 
het eindcijfer van het X• hoofdstuk <ler Staa.ts
begrooting voor het dienstjaa.r 1920 wordt 
verhoogd met f 1,299,246. 

30 Juli 1920. WET tot goedkeuring van den 
onderhandschen verkoop van domeingrond 
onder Ginneken a.an de Nederduitsch Her
vormde Kerk a.ldaa.r. S. 674, 

30 Juli 1920. WE·r fot verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Sta.atsbegrooting 
voor het dienstjaa.r 1920 (kosten Rijks
opsporing van delfstoffen). S. 675. 

Bij deze wet worclen eenige artikelen ver
hoogd. 
. Tengevolge hiervan wordt bet totaal der 
III• a.fd., alsmecle het eindcijfer vari voormeld 
hoofdstuk, verhoogd met f 350 000. 

I 
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30 Juli 1920. WET tot wijziging van het 
tiende hoofdstuk. der Staat begrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Kosten beschik
baarstelling levensmiddelen). S. 676. 

Bij deze wet wordt een artikel gewijzigd 
en worden eenige artikelen vermlnderd en ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt artikel 1 verhoogd 
met f 18,000,000 en mitsdien gebracht op 
f 175,500,000 ; art. 2 wo,rdt verminderd met 
f 4,600,000 en mitsdien gebracht op f 2,150,000, 
en 'llrt. 3 eveneens verminderd met f 13,400,000 
en mitsdien gebracht op f 22,600,000. 

30 Juli 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk. der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 677. 

Bij deze wet worden een.ige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingelascht. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogdhet totaal 
der I• afd. met f 188,000; der II• afd. met 
f 676,466.63; der III• afd. met f 21,925,000, 
terwijl het eindcijfer van het Xde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1918 
wordt verhoogd met f 22,789,466.63. 

30 J uli .1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van den verderen aanleg van de Staats
~ijn Maurita. S. 678. 

30 Juli 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
St!l'atsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 679. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
lascht en verhoogd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der I• afd. met f 51,700; II• afd. met 
f 175,950; III• afd. met f 412,550; IV• afd. 
met f 98,300 ; V• afd. met f 36,200 ; V• afd. 
met f 154,200, terwijl het eindcijfer van het 
hoofdstuk Xa der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1920 wordt verhoogd met f 928,900. 

30 J u li 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor 1920. S. 680. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd, vervallen verklaard en 
ingevoegd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der III• afd. met f 482,850; IV• a.fd. 
met f 6,942,500; V• afd. met f 7,550,000: 

terwijl het eindcijfer van het hoofdstuk XA 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 
wordt verhoogd met f 14,975,350. 

31 Juli 1920. WET, houdende goedkeuring 
van het op 11 Mei 1920 te 's-Gravenhage 
tusschen Nede.1-land en Duitschland gesloten 
verdrag nopens de verleening van crediet 
en den uitvoer van steenkolen en goed
keuriog· van de overeenkomst, in verband 
met dat verdrag, gesloten tusschen den 
Staat en de Nederlandsche Maatschappij 
tot Ontginn.ing van Steenkolenvelden te 
's-Gravenhage, alsmede voorzieningen van 
geldelijken aard ten aanzien van genoemd 
verdrag. S. 681. 

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

dat het op 11 Mei 1920 te 's-Gravenhage tus
schen ederland en Duitschland gesloten ver
drag nopens de verleening van crediet en den 
uitvoer van steenkolen, aan het Rijk geldelijke 
verplichtingen oplegt, en dat het voorts noodig 
is, dein verband met dat verdrag, tusschen den 
Staat en de Nederlandsche Maatschappij tot 
Ontginning van Steenkolenvelden te 's-Graven
hage gesloten overeenkomst. goed te keuren 
en voorzieningen van geldelijken aard te treffen 
ten aanzien van dat verdrag; 

Gelet op het tweede lid van artikel 59 van 
de Grondwet; 

Zooishet, dat Wij, den Raad van State, enz.: 
Art, 1. Worden goedgekeurd: 
a. het, in afdruk bij deze wet gevoegde, 

op 11 Mei 1920 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten verdrag, 
met bij behoorend protocol, nopens de verleening 
van crediet en den uitvoer van steenkolen; 

b. de in verband met het onder a bedoelde 
verdrag gesloten in afdruk bij deze wet ge
voegde, overeenkomst tusschen den Staat en 
de Nederlandsche Maatschappij tot Ontginning 
van Steenkolenvelden, te 's-Gravenhage. 

2. Ter voorziening in de kasbehoeften voor 
de uitvoering van het in artikel 1, onder a, 
bedoelde verdrag, h.-unnen schatkistpromessen 
en schatkistbiljetten worden uitgegeven en 
schatkistbiljetten warden beleend tot een zoo
danig bedrag als noodig is ter verkrijging van 
eene som van ten hoogste tweehonderd millioen 
gulden. 

3 . Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de wet van 4 April 1870 (Staatsblacl 
n°. 62), zooals die is gewijzigd, laatstelijk bij 
de wet van 26 Juli 1918 (Staat8blad n°. 499), 
gelden ten aanzien van de in het vorig artikel 
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bedoelde schatkistbiljetten de volgende be
palingen. 

De looptijd van de schatkistbiljett1m kan 
bepaald worden op ten hoogste tien jaren. 
Onverminderd de bevoegdheid tot tusschen
tijdschen inkoop van de biljetten, kan het 
recht worden voorbehouden de biljetten tus
schentijds a£ te lossen met rentebetaling tot 

· den dag, waarop zij alsdan aflosbaar •zijn. In 
geval tot tusschentijdsche aflossing van een 
deel der op denzelfden datum betaalbare bil
jetten wordt besloten, worden de aflosbaar te 
stellen biljetten vooraf bij uitloting aange
wezen. Deze uitlotingen hebben plaats volgens 
door Onzen Minister van Financien te stellen 
regelen. 

De schatkistbiljetten kunnen beneden pari 
worden uitgegeven. · 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Soestdijk, den 3lsten Juli 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buiten1.andsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Min. van Laruibouw, Nijverheid en Haruiel, 
. H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 18 Aug. 1920.) 

VERDRAG tusschen de Neder1.aruische- en 
Duitsche Regeering· nopens crediet en steen
kolen. 

De Nederlandsche Regeering en de Duitsche 
Regeering wenschende regelingen te treffen 
nopens het verleenen van crediet aan Duitsch
land en den uitvoer van steenkolen naar Neder
land, hebben te dien einde tot hare gevol-
machtigden benoemd: · 

DE NEDERLANDSCHE REGEERING: 
Mr. R . J. H. Patijn, buitengewoon Gezant 

en gevolmachtigd Minister, Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken ; 

C. J. K. van Aalst, lid van den Ra-ad van 
Bijstand van de Directie van Economische 
Zaken van het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken; 

Mr. J. C. A. Everwijn, Chef van de Afdeeling 
Handel van bet Ministerie van La.ndbouw, 
Nijverheid en Handel ; 

F . H. Fentener van Vlissingen, lid van den 
Raad van Bijstand van de Directie van Econo
mise e Zaken van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken ; 

Jhr. mr. A. M. Snouck Rurgronje, Chef van 

de Directie van Economische Zaken van het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken; 

Mr. L. J. A. Trip, Thesaurier-Generaal. 
DE DUITSCHE REGEERING : 

8. .Moesle, Onderstaatssecretaris bij het 
RiJksministerie van Financieri; 

L. Kempf!, Gezantschapsraad bij het Mini-
sterie van Buitenlandsche Zaken ; 

Fritz Rechberg, Handelsraad; 
Dr. Kreuter, Geheim Regeeringsraad; 
Baron von Reiswitz und Kaderzin, Gezant-

schapsraad ; 
Direktor Wallmichrath, als gevolmachtigd 

vertegenwoordiger van den Reichskohlen
Kommissar; 

die na overlegging hunner in goeden en be
hoorlijken vorm bevonden volmachten, omtrent 
het navolgende zijn overeengekomen: 

Nederland opent ten behoeve van Duitsch
land een crediet van f 200,000,000 voor 10. jaar 
tegen 6 pet. interest, (bijlage A, leening aan 
Duitschland). 

Daartegenover verbindt de Duitsche Re
geering zich : 

1. De levering van 90,000 ton steenkool, 
steenkool-briketten en cokes maandelijks, be
houdens overmacht van 1 Januari 1920 tot 
31 December 1923 te waarborgen (bijlage B, 
verstrekking van kolen aan Nederland). 
· 2. De quaestie van de steenkolenvelden, 
gelegen aan de Nederlandsch-Duitsche grens, 
toebehoorende aan de Nederlandsche Maat. 
schappij tot ontginning van steenkolenvelden, 
en de quaestie die daarmede in verband staat, 
nopens den uitvoer naar Nederland van de 
aldaar gedolven producten, te regelen overeen
komstig de wenschen van de Nederlandsche 
Regeering (bijlage C, regeling van de positie 
van de kolenvelden, gelegen aan de Duitsch
Nederlandsche grens, toebehoorende aan de 
Nederlandsche Ma.atschappij tot ontginning 
van steenkolenvelden). 

Voor eventueele gescbillen, die nit deze over
eenkomst mochten voortvloeien, heeft elk der 
contracteerende partijen de bevoegdheid een 
beroep te doen op een scheidsgerecht (Bij- . 
lage D.). 

BIJLAGE A. 

Leening aan Duitsch1.and. 

Nederland opent ten behoeve van Duitsch
land een crediet van £ 200,000,000 voor tien 
jaar tegen 6 pet. interest overeenkomstig de 
volgende bepalingen : 

1. Het crediet wordt gesplitst in een van 
f 60,000,000 voor den aankoop van voedsel 
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in Nederland (rekening A) en een van 
f 140,000,000 vpor den aankoop van grond
stoffen (rekening B). 

De rekening A wordt gedebiteerd voor den 
aankoop van levensmiddelen van Nederland
sche of Nederlandsch-Indische herkomst, die 
Duitschland in ederland koopt. De rekening 
A wordt gecrediteerd voor 25 pet. van den 
contractueelen prijs van de steenkool, steen
kool-briketten en cokes, door Duitschland uit 
hoofde van het volgens bijlage B van deze 
overeenkomst bepaalde aan Nederland ge
leverd, tot een jaarlijksch bedrag van ten 
hoogste f 20,000,000. De Duitsche Regeering 
zal de leveranciers van de kolen verplichten 
deze 25 pet. tot <lit doe! aan de Nederlandsche 
Regeering af te staan. Over de rekening B 
als renouveleerend crediet (revolving credit) (met 
een debet van ten hoogste f 140,000,000) wordt 
zood~nig beschikt, dat de aankoop van grond
stoffen uit hoofde van <lit crediet in rekening
courant wordt vereffend met den uitvoer van 
fabrikaten, die uit die grondstoffen worden ge
maakt. De aankoop van de grondstoffen uit 
hoofde van dit crediet kan plaats hebben in 
elk land naar verkiezing. Eveneens kan de 
uitvoer van de fabrikaten plaats hebben naar 
het land van verkiezing. 

De invoer van grondstoffen zal onder er· 
kenning van het Nederlandsch handelsbelang 
voor zooveel mogelijk over Nederlandsche 
havens geleid worden. 

Met de vraag of het transport aldus econo
misch geschiedt, met de gebruikelijke versche
ping van de verschillende soorten goederen 
over bepaalde havens en met de levensbelangen 
der Duitsche havens zal hierbij evenzeer reke
ning worden gebouden. 

2. De bescbikking over het crediet beeft 
plaats in den vorm, vastgesteld in het bij
voegsel, op den grondslag van eene Duitsche 
Trust-Maa,tschappij, welker bestuursleden wor
den geagreeerd doqr de Duitsche Regeering in 
overeenstemming met de Nederlandsche. 

3. Voor het debetsaldo van de rekeningen 
·A en B wordt elk half jaar interest in rekening
courant vergoed op den voet van 6 pet. per jaar. 

De interest, vervallende op de rekening A, 
wordt voids.an in contanten. De voldoening 
van de interest, vervallende op de rekening B, 
wordt bijgeschreven met dien verstande dat 
daardoor het debet dezer rekening nimmer 
boven f 140,000,000 kan worden opgevoerd. 

4. De Duitsche Regeering deponeert als 
onderpand bij de Nederlandsche Bank schat
kistbiljetten (Reichsschatzscheine) ten bedrage 

van f 200,000,000. De zegelkosten, door de 
Duitsche Regeenng betaald, worden haar tege
lijkertijd door de Nederlandsche Regeering 
terugbetaald. De schatkistbiljetten zijn be
taalbaar te Amsterdam, in Hollandsche gul
dens en worden uitgegeven in series ; elk 
schatkistbiljet is groot f 100,000. De schat
kistbiljetten vervallen 1 Maart 1930 en zijn . 
voorzien van coupons, die elk half jaar ver
vallen. Deze coupons worden op de verval
dagen, aan de Duitsche Regeering teruggegeven 
met inachtneming van de afrekening van de 
interest bepaald onder 3. 

5. Zoolang de Duitsche Regeering voldoet 
aan hare verplichtingen, voortvloeiende uit deze 
overeenkomst, blijft het crediet ongewijzigd. 
Indien de kolen niet worden geleverd of indien 
niet wordt voldaan aan de verplichtingen, 
voortvloeiende uit de crediet-overeenkomst• 
uitgezonderd in gevallen van overmacht, kan de 
Nederlandsche Regeering, onder voorbehoud 
van arbitrale uitspraak, bet crediet A, (crediet 
voor levensmiddelen) opzeggen met inacht
neming van een termijn van zes maanden, te 
rekenen van den <lag waarop de beslissing van 
de arbiters rechtskracht verkrijgt . 

Voorts kan zij in <lit geva.l het maximum 
de bet van het crediet ]3. ( crediet voor grond
stoffen) met inachtneming van denzelfden op
zeggingetermijn met f 70,000,000 verlagen. 

Voor of op 31 December 1929 worden de 
debet-saldo's van de beide rekeningen door 
Duitschland volledig aangezuiverd. 

BIJVOEGSEL BIJ A. 

Overeenkomstig den wensch van de Neder
landsche Regeering, wordt voor het beheer van 
het crediet voor grondstoffen eene speciale 
organisatie in het !even geroepen, die wordt 
gesplitst in eene organisatie in Duitschland en 
eene organisatie in Nederland. 

1. Een Trust-Ma-atschappij, in Duitschland 
op te richten, heeft tot taak : 

a. het beheer van het crediet in Duitschland 
te voeren overeenkomstig de beginselen, in d~ 
overeenkomst vastgesteld ; 

b. de onderpanden en garanties aan te 
wijzen, die moeten worden geeischt van de in
dustrieelen, die crediet vragen, en deze als 
trustee voor de Nederlandsche Regeering te 
bewaren. 

2. Het bestuur van de Trust-Maatschappij 
zal worden gevormd uit een gelijk aanta,l 
bankiers, industriee:en eh groote kooplieden, 
waaraan een Duitsche Co=issaris (Reichs
kommissar) wordt toegevoegd. 
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De Duitsche Regeering zal in overleg met j 31 December 1923 behoudens gevallen van 
de Nederlandscle Regeering de statuten van overmacht, van 90,000 tons in de maand te 
de Maatschappij vaststellen en beslissen om- waarborgen ; 
trent de al of niet goiidkeuring van de benoe- c. voor mogelijke leveringen boven deze 
ming der leden van het bestuur, die de Trust- hoeveelheid dezelfde voorwaarden te zullen 
Maatschappij overeenkomstig die statuten moet laten gelden. 
aanwijzen. 2. Als prijzen worden genomen de prijzen 

3. De organisatie, in Nederland op te rich- van de wereldmarkt d. w. z. de prijzen worden 
ten, wordt gesplitst in : aan de Duitsche mijn zoodanig berekend, dat 

a. een filiaal van de Duitsche Trust-Maat- zij overeenkomen met den prijs, die c. i..f. 
schappij, dat belast is met de comptabiliteit, Nederlandsche haven van invoer aan de im
de boeking van de garanties, door de Duitsche porteurs wordt betaald voor Engelsche en 
Trust-Maatschappij verkregen en de corres- Amerikaansche kolen van gelijksoortige hoe
pondentie met de Nederlandsche Autoriteiten ; danigheid, in het zelfde tijdperk in Nederland 

b. een NederlandscheRegeeringscommissaris ingevoerd, onder aftrek van een naar even
die voeling houdt met den Duitschen Commis• redigheid te bepalen bedrag, wegens vracht 
saris (Reichskommissar) en die de bevoegdheid van de Duitsche mijn naar Nederland. Dit 
heeft aan het Duitsche filiaal in Nederland door bedrag moet zoo worden berekend dat de 
persoonlijke inzage controle te oefenen op het Duitsche kolen op de plaats van verbruik 
rekenplichtig beheer van het crediet en op de gemiddeld evenveel kosten als de Engelsche en 
boeking van de garanties of daarvan onder zijne Ameri1mansche van dezelfde hoedanigheid. 
aansprakelijkheid inzage te doen nemen door 3. De inkoopsprijzen voor Engelsche en 
zijn ambtenaren of door leden van de Duitsch- Amerikaansche kolen omva.tten f. o. b. prijs, 
Nederlandsche Commissie, genoemd onder c. vracht, assuranties, eventueele overliggelden 
De Nederlandsche Regeeringscommissaris heeft en alle overige kosten gemaakt tot c. i. f. 
verder het recht zich in overleg met den Duit- Nederlandsche haven van invoer zonder dat 
schen ·Regeeringscommissaris van de aanwezig- op deze prijsbepaling invloed mag zijn uitge
heid en het beheer der ga,anties te overtuigen. oefend door maatregelen van de Nederlandsche 

c. een Duitsch-Nederlandsche Commissie in Regeering. Hiervan is uitgezonderd· de vracht 
Nederland, bestaande uit de beide commis- voor Amerikaansche kolen, die op dezelfde 
sarissen en een aantal permanente Duitsche manier als tot dusverre kan worden verlaagd 
en Nederlandsche afgevaardigden. door bijzondere bepalingen ten aanzien van 

Deze Commissie wordt in voorkomende ge- Nederlandsche scheepsruimte. Regeeringsvracht 
vallen bijeen geroepen ter overweging van zich en vrije vracht worden in aanmerking ge
voordoende vraagstukken. nomen in de verhouding, waarin gedurende de 

4. Verzoeken van hen, die om crediet maand in quaestie het vervoer van Amerika 
vragen, worden ingediend bij de Trust-Maat- werkelijk plaats had. 
schappij in Duitschland, die daarop beschikt, De nauwkeurige prijzen worden: voor telkens 
en, indien zij crediet verleent, tevens de garan- zes maanden bepaald in overleg tusschen de 
ties bepaalt, die moeten worden gegeven. De Nederlandshce en de Duitsche afgevaardigden. 
,ertegenwoordiger van de Trust-Maatschappij Verschil van gevoelen over de prijsbepaling wordt 
in Nederland licht den Nederlandschen Com- beslist door het College van Scheidsmannen, 
missaris in opdat over het crediet kan worden waarvan in deze overeenkomst sprake is . 
b,eschikt. 4. De verplichting tot levering voor Duitsch-

5. De kosten van het beheer van het crediet land bestaat slechts dan, wanneer van Neder
behalve die van den Nederlandschen Com- landsche zijde, op verlangen van Duitscbland 
missaris, moeten worclen bestreden uit het de noodige transportmiddelen worden gesteld 
crediet zelf. 

BIJLAGE B . 

Levering van kolen aan Nederland. 

1. De Duitsche Regeering verbindt zich : 
a. vergunning tot uitvoer te verleenen voor 

ten minste 90,000 ton steenkool. steenkool
briketten en cokes in de maand uit de mijnen van 
het ,,Rheinisoh-Westfalische Kohlensyndikat". 

b. De levering vanaf 1 Januari 1920 tot 

BrJLAGE 0. 

Regeling van de positie van de kolenvelden 
gelegen aan de Duitsch-Nederlandsche grens en 
toebehoorende , aan de ,,Nederlandsche Maat
schappij tot ontginning van steenkolenvelden". 

1. De Duitsche Regeering is bereid een 
speciale regaling tot stand te doen komen ten 
aanzien van de positie der mijnvelden, aange
duid op de hierbij behoorende kaart en toe-
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behoorende aan_ de ,,Nederlandsche Maatschap- I tusschen den Duitschen prijs in het binnenland 
pij tot ontginning van steenkolenvelden" welke en den prijs voor uitvoer naar Nederland, en 
mijnvelden zijn gelegen bij de grens van Lim
burg. Deze regaling heeft plaats met het oog 
-op den specialen toestand van de grenzen bij 
de Duitsch-Nederlandsche kolenbedding waar
-toe de velden behooren, welke bedding zich 
uitstrekt over de grenzen tot over de Maas. 
Daaruit vloeit, naar het gevoelen van Neder-
1and de noodzakelijkheid voort speciaal reke
ning te houden met dezen toesta.nd om redenen 
van economisch-aardrijkskundigen, geologischen 
,en technischen aard. 

2. De Duitsche Regeering verkla.art zich 
bereid toe te staa.n, dat deze velden worden ont
gonnen door het delven van mijnschachten, die 
zoowel op Nederlandsch a.ls op Duitsch grond
_gebied kunnen liggen. Bovendien zullen zoo
veel mogelijk faciliteiten worden verleend zoo
wel ten aa.nzien van het grensverkeer a.ls ook 
om de exploita.tie mogelijk te ma.ken va.n de 
inrichtingen, gelegen op Duitsch territoir, b.v. 
met betrekking tot afwatering, verstrekking 
van electrischen stroom uit Nederland over de 
grens enz. 

3. De eigenaresse zal zich daartegenover 
verbinden tot eene exploitatie overeenkomstig 
-een plan dat later zal worden bepa.ald. 

4. De rechten van de eigenaresse worden 
ha.ar gewaarborgd overeenkomstig de bepalin
,gen, die algemeen in rechte van toepassing zijn. 
Ingeval onteigening plaats· heeft door den 
Staat, ontvangt de eigenaresse een voor haar 
billijke schadevergoeding. Indien men het 
niet eens kan worden over het bedrag der 
schadevergoeding zal door arbitrage worden 
beslist. 

1 

Ingeval van onteigening door den Staat zal 
de Duitsche Regeering er voor zorg dragen, 
dat de kolen, overeenkomstig de bepalingen 
onder 5 en 6 ter beschikking zullen worden 
gesteld van bovengenoemde N ederlandsche 
Maatschappij voor uitvoer naa.r Nederland. 

5. Duitschland staat toe, zonder daaraan 
voorwaarden te verbinden, dat met het oog 
-op de natuurlijke verhoudingen ten aanzien 
van de grenzen en den afzet der steenkolen, 
50 pet. van de opbrengst van de mijnschachten 
,gelegen op Duitsch grensgebied van 1 April 
1920 tot 31 Maart 1954 rechtstreeks na.ar 
Nederland wordt uitgevoerd in hoeveelheden, 
die 1 ¼ millioen ton per jaar niet te boven 
ma.gen ga.an. 

6. Ten aanzien van heflingen of rechten op 
den uitvoer wordt overeengekomen, dat deze 
heflingen tot 31 December 1923 niet meer 
mogen beloopen dan de helft van het verschil 

dat zij niet booger mogen zijn dan die op kolen 
uit de mijnen van bet ,,Rheinisch-Westfalischen 
Kohlensyndikat". Van 1 Januari 1924 tot 
31 Ma.art 1954 is het gedeelte van 50 pet. van 
de opbrengst waarvoor de uitvoer rechtstreeks 
naar Nederland is toegestaan, vrij van heffingen 
en uitvoerrechten. Duitsche binnenlandsche 
heflingen, zooals belastingen op steenk.ool, enz., 
worden voldaan overeenkomstig de bepalingen 
die danma.als van toepassing zullen zijn. 

BIJLAGE D. 

Art. 1. Ter beslechting van a.lie uit dit 
verdrag voortspruitende geschillen wordt een 
permanent scheidsgerecht ingesteld, hetwelk 
zijn zetel heeft in den Haag en aldaar bij voor
komende gevallen bijeenkomt. Het scheids
gerecht kan ook een andere plaats voor zijn 
bijeenkomst a.anwijzen. 

Het scheidsgerecht bestaat uit vijf scheids
rechters. Binnen vier weken te rekenen vanaf 
den dag wa.arop dit verdrag van kracht wordt, 
benoemt iedere partij twee scheidsrechters, die 
zich tot de aanvaarding van dit ambt bereid 
verklaard hebben. 

Iedere partij geeft binnen dezen termijn de 
tegenpartij kennis van de naam, positie en 
woonplaats van de door haar benoemde scheids
rechters. 

Deze door partijen benoemde scheidsrechters 
kiezen binnen een verderen termijn van vier 
weken den vijfden scheidsrechter, die tevens 
voorzitter zal zijn. 

Indien over de keuze van den voorzitter 
tusschen partijen geen overeenstemming wordt 
bereikt, verzoeken partijen den President van 
het Hoogste Noorsche Rechtscollege een 
Noorsch rechtsgeleerde a.ls voorzitter van het 
scheidsgerecht te benoemen. 

Indien een der scheidsrechters door den dood 
uitvalt of wel door ziekte of dergelijke redenen 
verhinderd is, wordt op overeenkomstige wijze 
een nieuwe scheidsrechter benoemd. 

2. Aan het Scheidsgerecht worden twee 
secretarissen toegevoegd, van welke icdere 
partij er een benoemt. 

Het in artikel 1, laatste alinea, bepaalde 
geldt ook ten aanzien van de secretarissen. 

Het scheidsgerecht kan een of meer beamb
ten benoemen die tot medewerking bij de uit
voering van zijn taak noodig zijn. 

3. Iedere partij, die een uit dit verdrag 
voortspruitend geschil ter beslissing a.an het 
scheidsgerecht wil voordragen, dient door be
middeling van het Ministerie van Buitenland-



673 31 JULI. 1920 

s che Zaken in Den Haag en het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken in Berlijn een bezwaar
schrift in, bij het scheidsgerecht, onder bij. 
voeging van al, die bewijsstukken waarvan zij 
zich in de pocedure bedienen wil. 

Tegelijkertijd doet zij de tegenpartij af. 
schrift van het bezwaarschrift, alsmede van 
de bewijsstukken toekomen. 

Binnen vier weken na ontvangst dezer af. 
scbriften dient de tegenpartij door bemidde
ling van het Ministerie van Buitenlanclsche 
Zaken in den H aag en het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken in Berlijn bij het scheids
gerecht haar verweer in onder bijvoeging van 
.al die bewijsstukken, waarvan zij zich in de 
procedure bedienen wil. 

-Tegelijkertijd doet zij aan de tegenpartij 
.afschrift van het verweer en van de bewijs. 
gtukken toekomen. 

4. Binnen vier weken na de inzending van 
het verweer kan iedere partij het scheidsgerecht 
-verzoeken een datum voor de mondelinge 
beraadslaging vast te stellen. 

Ret scheidsgerecht kan ook zonder verzoek 
-van een partij den datum voor de mondelinge 
beraadslaging vaststellen. 

5. Partijen moeten het scheidsgerecht alle 
gewenschte ophelderingen betreffende de ge. 
schilpunten verstrekken. 

6. Het scheidsgerecht stelt de punten van 
geschil en de voor de beoordeeling daarvan 
in aanmerking komende omstandigheden vast. 

Het scheidsgerecht moet iedere partij ge• 
legenheid geven zich over de wijze waarop de 
.andere partij de zaak heeft voorgebracht, 
.alsmede over de wijze, waarop bovenbedoelde 
punten en omstandigheden zijn vastgesteld 
te uiten. 

7. DJl partijen zijn bevoegd zich in de proce
dure van juridischen of des)l:undigen bijstand te 
bedienen. 

8. Het scheidsgerecht kan slechts met toe
stemming van beide partijen tot het ver
zetten va~ den zittingsdag en de verlenging 
van een termijn besluiten. Om bijzondere 
redenen ka.n van deze toestemming worden 
.afgezien. 

9. Het scheidsgerecht stelt alle verdere 
voorschriaen vast nopens de procedure, in 
het bij zonder omtrent de taal waarin de be
raadslagingen gevoerd zullen worden. 

10. De einduitspraak volgt bij scheids
rechterlijk vonnis, waardoor pa.rtijen gebonden 
zijn. Dit vonnis wordt beide partijen schrif. 
telijk medegedeeld. 

H et vonnis houdt in : 

1920. 

de vermelding der partijen, 
de namen der scheidsrechters, die a.an de 

uitspraak hebben medegewerkt, 
een uiteenzetting van het geschil, de be

slissing daarover benevens de motiveering van 
de beslissing, alsmede de uitspraak omtrent de 
beta.ling der kosten. 

Het vonnis moet onder vermelding van den 
dag, waarop het is vastgesteld door de scheids
rechters en minstens een der secretarissen ge
teekend worden. 

Indien de minderheid der scbeidsrechters 
de · onderteekening weigert, moet dit in bet 
vonnis worden vermeld . 

H et vonnis behoudt niettemin bindende 
kracht. 

11. De verliezende partij moet de kosten 
van de procedure dragen, voor zoover althans 
die kosten door het scheidsgerecht niet over 
partijen worden verdeeld; intusschen draagt 
iedere partij de voor haar ontstane buitenge• 
rechtelijke kosten. Als kosten van de proce
dure komen in aanmerking : 

reiskosten en presentiegelden der scheids
rechters en secretarissen - voor de reisdagen -
de honoraria der scheidsrechters en secreta. 
rissen, de door het scheidsgerecht vast te stellen 
honoraria der getuigen en deskundigen, de alge
meene kosten van de procedure. 

12. De uitgaven van het scheidsgerecht 
zullen , voor zoover ze niet onder de kosten 
van de procedure overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 11 gerekend kunnen worden, door 
ieder der verdrag sluitende partijen, voor de 
helft gedragen worden . 

Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de 
akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend en van hunne 
zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud in N ederlandschen en 
Duitschen tekst . 

's-Gravenhage, den 11 Mei 1920. 
(w.g.) PATIJN. 

,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

VAN A.AL5T. 

J. C. A. EVERWIJN • 

F. H . FENTENER VAN VLISSINGEN. 

A. M. SNOUCK HURGRONJE. 

TRIP. 

8. MoESLE. 

L. KEMPFF. 

FRITZ RECHBERG. 

DR. KREUTER. 

VON REISWITZ. 

W ALLMICHBATH. 
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PROTOCOL. 

De ondergeteekenden, die heden te zamen 
gekomen zijn om over te gaan tot de onder
teekening van het verdrag over het verleenen 
van een krediet van f 200 Millioen Gulden aan 
Duitschland en de levering van steenkolen aan 
Nederland, hebben de volgende verklaring 
ni tgewisseld : 

Partijen zijn het er over eens, dat de in cl.it 
verdrag aan de ,,Nederlandsch.e Maatschappij 
tot ontginning van steenkolenvelden" ver
zekerde vrijdom van nitvoerheffingen en uit
voerrechten niet als zoodanig kan worden aan
gemerkt, dat ook andere Staten op grond van 
het verdrag van Versa.mes zich daarop zouden 
kunnen beroepen. 

Over en weer wordt erkend, dat bovenbe
doelde bij het verdrag vastgestelde vrijdom 
van heffingen slechts is overeengekomen in de 
veronderstelling, dat de hierboven aangeduide 
rechtsopvatting, ten opzichte van beroepen van 
andere Staten, die niettemin eventueel zouden 
worden ingebracht, kan worden volgehouden. 

De partijen leggen over en weer de ver
klaring af, dat in geval deze rechtsopvatting 
niet kan worden volgehouden, de vrijdom van 
nitvoerheffingen en uitvoerrechten met terug
werkende kracht vervalt. In cl.it geval moet 
een billijke schadevergoeding worden betaald, 
waarvan het bedrag door het in cl.it verdrag 
vastgestelde soheidsgerecht zal worden vast
gesteld. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
het onderhavige Protocol hebben onderteekend. 

's-Gravenhage, den 11 Mei 1920. 
(w.g.) PATIJN. 

( ,, ) VAN AALsT. 

( ,, ) J. C. A. EVERWIJN. 

( ,, ) F. H. FENTENER VAN VLISSINGEN. 

( " ) A. M. SNOUCK HURGRONJE. 

( ,, ) TRIP. 

( ,, ) S. MOESLE. 

( ,, ) L. KEMPFF. 

( ,, ) FRITZ RECHllERG. 

( ,, ) DR. KREUTER. 

( ,, VON REISWITZ . 

( ,, ) W ALLMICIIRATK 

Tusschen de Ministers van Landbouw, 
Nijverheid en Handel en van Financicn, als 
vertegenwoordigende den Staat der Neder
landen, in deze overeenkomst verder aange
duid, als ,,de Staat", 

en 
de Naamlooze Velll)ootschap ,,Nederlandsche 

Maatschappij tot Ontginning van Steenkolen. 
velden", gevestigd te 's-Gravenhage, opge
richt bij akte verleden te Amsterdam den 
dertienden Januari 1917, ten overstaan van 
den notaris F. de Booy, in deze overeenkomst 
verder aangednid a.ls ,,de vennootschap", 

is, in verband met de regeling, welke ten 
aanzien van de aan de Vennootschap toebe
hoorende steenkolenvelden, is getroffen in de 
overeenkomst, op 11 Mei 1920, onder voorbe
houd van goedkeuring bij de Wet, gesloten 
tusschen Nederland en Duitschland, het vol
gende overeengekomen : 

1. De vennootschap verbindt zich het 
krachtens het bepaalde onder 3 van de in den 
aanhef bedoelde regeling vastgestelde plan 
van ontwikkeling te a.anvaarden en, ter uit
voering daarvan, al datgene te doen wat, met 
inachtneming van de eischen, aan eene goede 
uitoefening van het Inijnbedrijf te stellen, kan 
strekken om de ontginning van de hierboven 
bedoelde steenkolenvelden en de winning van 
producten nit die velden te bevorderen. 

2. De Staat verbindt zich om, zoolang de 
vennootschap de verplichtingen nakomt, welke 
voor haar tegenover den Sta-at voortvloeien 
nit deze overeenkomst en nit hare statuten, 
niet tot tusschentijdsche opheffing of tot wijzi
ging der in den aanhef omschreven regeling 
mede te werken dan na met de vennootschap 
verkregen overeenstemming. 

3. De vennootschap verbindt zich, indien en 
voorzoover de Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel <lit verlangt, de steenkolen, 
steenkoolbriketten en cokes, welke zij nit de 
hierboven bedoelde steenkolenvelden verkrijgt 
en welke zij krachtens de daaromschreven rege
ling nit Dnitschland mag uitvoeren, naar 
Nederland te voeren en op de Nederl3andsc.he 
markt te verkoopen. 

lngeval de vennootschap in gebreke blijft, 
hare in het vorig lid omschreven verplichtingen 
na te komen en het aantal tonnen steenkolen, 
steenkoolbriketten en cokes, ten aanzien waar
van de overtrecling is geschled, in eenig jaar 
meer bedraagt dan 5% van het totaal aantal 
tonnen, waarvoor in dat jaar die verplichtingen 
golden, dan is de Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel bevoegd aan de Ven
nootschap een boete op te leggen van f 10 
voor elke ton ten aanzien waarvan de over
tredihg is geschied. 

4. De Staat verbindt zich den invoer toe 
te laten van de in het eerste lid van het vorig 
artikel bedoelde steenkolen, steenkoolbriketten 
en cokes en zulks onder geen bezwarender 
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voorwaarden dan waarop hij in het algemeen 
den invoer hier te lande van steenkolen, steen
koolbriketten en cokes toelaat. Wordt met 
toepassing van het bepaalde in den vorigen zin, 
wegens den, in den aanhef van dit artikel be
doelden invoer, aan de vennootschap als in
voerrecht een zwaardere last opgelegd dan 
overeenkomt met de belasting, geheven van de in 
Nederland gewonnen steenkolen, steenkool
briketten en cokes, dan wordt het verschil 
door den Staat aan de Vennootschap vergoed_ 

5. De vennootschap verbindt zich de in 
het eerste lid van artikel 3 bedoelde steenkolen, 
steenkoolbriketten en cokes, indien en voor 
zoolang als in Nederland ten opzichte van de 
distributie van steenkolen van overheidswege 
eene regeling is getroffen, aan den Staat ten 
verkoop aan te bieden of te doen aanbieden 
tegen een prijs, welke 

a. gedurende het tijdvak van 1 April 1920 
tot en met 31 December 1923 gelijk is aan den 
prijs, welke door Nederland, krachtens de hier
boven omschreven overeenkomst met Duitsch
land, moet betaald worden voor Duitsche 
steenkolen, steenkoolbriketten en cokes van 
overeenkomstige hoedanigheid ; 

b. na het onder a bedoelde tijdvak, gelijk 
is aan den ·prijs, welken de mijnen van het 
Rijnsch-Westfaalsche kolengebied voor afzet 
in Duitschland van steenkolen, steenkoolbri
ketten en cokes van overeenkomstige hoedanig
heid loco mijn ontvangen, vermeerderd met de 
helft van het bedrag, waarmede die prijs over
troffen wordt door den prijs, dien Nederland 
loco mijn betaalt voor de Duitsche steenkolen, 
steenkoolbtiketten en cokes va;n overeenkom
stige hoedanigheid, ten opzichte van welker 

. distributie in Nederland van overheidswege 
eene regeling is getroffen. 

Wanneer geen Duitsche steenkolen, steen
koolbriketten en cokes als vorenbedoeld worden 
aangevoerd, bedraagt de vorenbedoelde ver
meerdering de helft van het bedrag, waarmede 
de vorenomschreven Duitsche binnenlandsche 
prijs overtroffen wordt door den c. i. f. prijs, 
welke door Nederland . wordt betaald ,voor 
Engelsche steenkolen, steenkoolbriketten en 
cokes van overeenkomstige hoedanigheid, ten 
opzichte van welker distributie in Nederland 
van overheidswege eene regeling is getroffen. 

Wanneer noch Duitsche noch EngJJlsche 
steenkolen, . stef)nkoolbriketten en cokes als 
vorenbedoeld worden aangevoerd, treedt, voor 
de berekening van de in het vorig lid bedoelde 
vermeerdering, in de plaats van den in dat 
lid omschreven c. i. f. prijs, de gemiddelde 

marktprijs die in Nederland voor buitenlandsche 
steenkolen, steenkoolbriketten en cokes van 
overeen.komstige hoedanigheid franco Neder
landsche grens of c. i. f. Nederlandsche haven 
betaald wordt. 

Wanneer de Staat van het in dit artikel be
doelde aanbod geen gebru.ik maakt, verbindt 
hij zich, den verkoop van de in artikel 3, late 
lid, bedoelde, door de vennciotschap inge
voerde, steenkolen, steen.koolbriketten en cokes 
in Nederland onbelemmerd toe te laten. 

6. Indien en voor zoover de Staat tusschen 
1 Januari 1924 en l April 1954 den verkoop 
van de in Nederland ingevoerde, in artikel 3, 
lste lid, bedoelde steenkolen, steenkoolbri
ketten en cokes onbelemmerd toelaat, verbindt 
de vennootschap zich, aan den Staat voor 
elke ton dezer kolen, steenkoolbriketten en 
cokes, die in Nederland wordt ingevoerd, te 
betalen de helft van hetgeen de verkoopprijs 
daarvan loco mijn voor Nederland meer be
draagt dan die, omstreeks denzelfden tijci voor 
afzet in Duitschland van soortgelijke producten 
loco mijn ontvangen. 

De vennootschap verbindt zich, binnen 
30 dagen na beeindiging van elk kwartaal, aan 
den Minister van Financien over te leggen een 
gespecificeerden verrekenstaat over het vooraf
gaande kwartaal, en controle daarop door of 
namens den Minister van Financien, toe te 
laten. 

Binnen 14 dagen nadat de verrekenstaat 
accoord is bevonden wordt het door de ven
nootschap aan den Staat verschuldigde bedrag 
in 's Rijks schatkist gestort. 

7. In de vorige twee artikelen wordt onder 
loco mijnprijs verstaan de prijs, dien groot
verbruikers, met mbegrip van alle, door de 
Duitsche overheid ter zake van de betrokken 
leveringen geheven rechten, betalen, onder 
aftrek echter van de in die rechten begrepen be
dragen, waarvoor, bij uitvoer uit Duitschland 
naar Nederland, vrijdom zou worden genoten. 

S. In het geval, bedoeld in het volgend 
artikel, wordt de prij s, ;welke, v~lgens het be
paalde in artikel 5, onder b, verschuldigd is, 
naar evenredigheid vermeerderd en de in 
artikel 6, eerste lid, in de eerste plaats bedoelde 
prijs naar evenredigheid verminderd met de 
helft van de rechten en heffi.ngen, ·waarvan 
in dat geval, . ingevolge het bepaalde in het 
protocol, behoorende bij de in den aanhef 
dezer ,bedoelde overeenkomst tusschen Neder
land en Duitschland, de vrijdom is komen te 
vervallen. 

9. De vennootschap verbindt zich, in het 
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geval, omschreven in het protocol, behoorende 
bij de in den aanhef dezer bedoelde overeen
komst tusschen Nederland en Duitschland, aan 
den Staat te · betalen de helft van de in dat 
protocol bedoelde schadeloosstelling. Binnen 
14 dagen nadat de Yennootschap het bedrag 
dier schadeloosstelling heeft ontvangen, stort 
zij het aan den Staat toekomende bedrag in 
's Rijks schatkist. 

10. De vennootschap verbindt zich, bij 
de uitoefening van haar bedrijf in zijn vollen 
omvang, in het bijzonder bij den verkoop van 
alle in dat bedrijf verkregen producten, de 
regelen van goede koopmanschap te volgen. 

11. De vennootschap verbindt zich boven 
de uitkeeringen, bedoeld in de artikelen 6 en 9, 
aan den Staat te geven een winstbewijs, recht 
gevende op een winstaandeel, als in het vol
gende artikel wordt bepaald. 

12. De vennootschap verbindt zich, binnen 
drie maanden na den dag der dagteekening 
van de wet, waarbij de in den aanhef dezer 
bedoelde overeenkomst tusschen Nederland en 
Duitschland is goedgekeurd, in hare statuten 
zoodanige wijzigingen te brengen, dat: 

1. de winstverdeeling als volgt wordt vast
gesteld. 

Van de netto-winst, welke uit een goedge
keurde baJans en winst-en-verliesrekening zal 
blijken gemaakt te zijn, wordt eerst aan prefe
rente aandeelhouders tot zes percent over het 
nominaal bedrag hunner aandeeien uitgekeerd, 
daarna a.an de gewone aandeelhouders tot zes 
percent over het nominaal bedrag hunner aan
deelen beide cumulatief van af den len April 
1920. Van de overblijvende winst wordt vijf
tien percent als tantieme aan directie en com
missarissen uitgekeerd. Van het meerdere 
komt een vierde aan den Staat en drie vierden 
a.an de vennootschap totdat deze laatste uit 
dit dee! der winst heeft ontvangen vier percent 
over het nominaal bedrag van de geplaatste 
gewone aandeelen. Van de dan nog over
blijvende winst komt drie vierden aan den 
Staat en een vierde aan -de vennootschap. Het 
uit hoofde van het bepaalde in de vorige twee 
volzinnen aan de vennootschap toekomende 
bedrag is ter beschikking van de algemeene 
vergadering van aandeelhouders, ten behoeve 
van de houders van gewone aandeelen. Mocht 
zulk eene vergadering het zooeven bedoelde 
bedrag geheel of ten deele voor blijvende ver
sterking van het bedrijf bestemmen, dan wordt 
daarvoor in de administratie der vennootschap 
een speciaal hoofd van rekening geopend, 
waarop jaarlijks, ten laste barer winst- en 

verliesrekening, door de vennootschap een 
rentevergoeding op den voet van 5% per jaar 
wordt bijgeboekt. Dividenden warden uiter
lij k eene maand na de vaststelling betaalbaar 
gesteld. ' 

Dividenden, waarover binnen vijf jaar na 
den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, 
vervallen aan de vennootschap. 

Het aan den Staat toekomende winstaandee1 
wordt uiterlijk eene maand na vaststelling in 
's Rijks schatkist gestort. 

2. Gedurende den geldigheidsduur van deze 
overeenkomst in het college van commissarissen 
wordt opgenomen een door de Ministers van 
Financiiin en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel aan te wijzen regeeringscommissaris, 
aan wien gelijke rechten worden toegekend 
als aan de commissarissen der vennootschap 
met bepaling voorts, dat zijne voorafgaande 
goedkeuring vereischt is voor : 

a. alle wijzigingen, die in de statuten 
warden aangebracht ; 

b. besluiten tot het aangaa.n van eene 
obligatieleening; 

c. besluiten tot tusschentijdsche ontbin
ding van de vennootschap of welke tengevolge 
hebben, dat de vennootschap de vrij e be
schikking over de in srtikel 4 dezer overeen
komst bedoelde steenkolen of aanverwante 
producten verliest. 

12. De Staat verbindt zich, op 1 April 1954 
of zooveel eerder als deze overeenkomst mocht 
zijn ontbonden, aan de vennootschap desver
langd te verkoopen, en de vennootschap ver
bindt zich te zelfder tijd van den Staat des
verlangd te koopen, het in artikel 11 bedoelde 
winstbewijs tegen betaJing van een bedrag, 
dat berekend wordt overeenkomstig het be
paalde in de volgende leden van <lit artikel, 

Van de som, waarmede het totaalbedrag der 
liquidatiewaarde van de uitstaande gewone 
aandeelen het totaalbedrag van de nominale 
waarde dierzelfde aandeelen overschrijdt, wordt 
in mindering gebracht het totaal van de 
bedragen, welke uit het, aan de gewone 
aandoolhouders toekomende dee! der over
winst door de algemeene vergadering van aan
deelhouders bestemd zijn tot blijvende ver
sterking van het bedrijf met de daarop bij
geboekte renten. Het verschil wordt in ge
lijke deelen verdeeld over de boekjaren, welke 
sedert 1 April 1920 tot den dag van den in 
het eerste lid bedoelden koop zijn verstreken. 
Elk der aldus a.an de verschillende . boekjaren 
toegewezen bedragen wordt tusschen den Staat 
en de Vennootschap verdeeld als op den voet 
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van de in ai-tikel 12 vastgestelde regeling van 
de winstverdeeling zou geschied zijn, indien 
dat. bedrag over het betrokken boekjaar was 
gevoegd bij de overwinst, welke over dat 
boekjaar in werkelijkheid tusschen den Staat 
en de Vennootschap is verdeeld _boven de 
in den eersten volzin dier regeling bedoelde 
uitkeering aan de gewone aandeelhouders of 
wel bij gebreke van zoodanige verdeeling, de 
overwinst boven de zooeven omschreven uit
keering ha,d gevormd. 

De voornoemde liquidatiewaarde zal worden 
vastgesteld door eene commissie van drie leden, 
die op gelijke wijze zal worden samengesteld 
als het scheidsgerecht, in het volgend artikel 
bedoeld. 

14. Alle geschillen, die ter zake van deze 
overeenkomst of van de statuten der vennoot
schap tusschen den Staat en de vennootschap 
mochten rijzen, worden beslist door drie 
scheidslieden, die als goede mannen naar 
billijkheid beslissen. 

Een scheidsman wordt aangewezen door de 
Ministers van Finan~ien en van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, een scheidsman wordt 
aangewezen door den Raad van commissarissen 
der vennootschap, terwijl de twee aldus be
noemden den derden scheidsman aanwijzen. 

Zijn de drie scheidslieden niet benoemd 
binnen eene maand nadat eene der partijen 
aan de andere haren wensch tot het uitlokken 
van eene scheidsrechterlijke uitspraak bij aan
geteekend schrijven heeft medegedeeld, dan 
geschiedt de benoeming van de drie scheids
lieden op den voet van het bepaalde in artikel 
624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering. 

Het scheidsgerecht beslist in hoogste ressort. 
Het bepaalt welke partij de kosten, op de be
slissing vallende, zal dragen, of hoe die kosten 
tusschen partijen zullen worden verdeeld. 

15. Alle rechten en kosten, op deze over
eenkomst vallende, komen ten laste van de 
vennootschap, 

16. De overeenkomst geldt voor het tijd. 
vak van 1 April 1920 tot en met 31 Maart 1954, 
met dien verstande, 

l. dat zij geacht wordt niet te zijn aange• 
gaan, wanneer de in den aanhef dezer bedoelde 
overeenkomst tusschen Nederland en Duitsch
land niet binnen een jaar na den dag der dag. 
teekening dier overeenkomst bij de wet is 
goedgekeurd ; 

2. dat zij geacht wordt te zijn ontbonden, 
wanneer en zoodra de steenkolenvelden der 
vennootschap onteigend zijn of de vennoot-

schap op andere wijze de vrije beschikking 
over de kolen verliest ; 

3. dat de wijzigingert, welke met ingang 
van 1 April 1954 in verband met het beeindigen 
dezer overeenkomst in de statuten der ven
nootschap zullen gebracht worden, de rechten 
van den Staat volgens deze overeenkomst en 
volgens de statuten, zooals die tot 31 Maart 
1954 zullen luiden, niet mogen tekort doen. 

17. Voor de uitvoering dezer overeenkomst 
wordt domicilie gekozen: 

door den Staat aan ' het Departement van 
Financien; 

door de vennootschap te haren kantore. 
Aldus opgemaakt in duplo op den 11 Mei 1920. 

De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
(get.) H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

De Minister van Financien, (get.) DE VRIES. 
Neder/,andsche Maatschappij tot 
ontginning van steenkolenvelden, 

(get .) Is. P. DE VoOIJS. 
Voor eensluidend afschrift; 

De Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

VERSTEEG. 

3 Aug. 1920. BESLUIT tot intrekking van het 
besluit van 26 October 1918, Staatsb/,ad 
n°. 557 tot vaststelling van de tijdelijke 
wijzigingen en aanvullingen van de vierde 
uitgave van de Nederlandsche Pharma
copee. S. 682. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat de oorzaken voor de tijde

lijke wijzigingen en aanvullingen van de v:ierde 
uitgave der Nederlandsche Pharmacopee, gelijk
die zijn vastgesteld bij Ons besluit van 26 Octo
ber 1918, Staatsb/,ad n°. 577, thans niet meer 
bestaan; 

Gelet op de wet van 2 November 1871 (Staats
b/,ad n~. 118) ; 

Gezien de voordracht van Onzen Minister 
van Arbeid van 1 Juni 1920, N°. 6733, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 13' 
Juli 1920 no. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid van 27 Juli 1920 n°. 13228, afdeeling 
Volksgezondheid : 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
de tijdelijke wijzigingen en aanvullingen van 

de vierde uitgave der Nederlandsche Pharma
copeevastgesteld bij Ons besluit van 26 October 
1918, Staatsblad n°. 577, worden ingetrokken 
met ingang van den .<lag volgende op <lien van 
de inwerkingtreding van dit besluit. 
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Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal warden gepla.atst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal warden. 

Soestdijk, den 3den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 24 Aug. 1920.) 

a. de bemanning van gernilitariseerde loods· 
en particuliere vaartuigen ; 

b. personen, werkzaam bij den aanmaak 
van munitie; 

, personen, werkzaam bij de Artillerie
Inrichtingen ; 

d. personen, werkzaam bij het Rijksmagazijn 
van geneesmiddelen ; 

e. personen, werkzaam bij de Centrale ma
gazijnen van militaire kleeding en uitrusting ; 

4 Aug. 1920. BESLUIT, betreffende vrijstelling f. personen, werkzaam bij de militaire ver-
van militiedienst wegens landstorm-broe- plegingsinrichtingen; 
derdienst. S. 683. g. leden van comrnissiiin voor de verpleging 

WIJ WILHELMI A, ENZ. en de verzorging van leger en bevolking in 
Op de gemeenschappelijke voordracht van liniiin en stellingen; 

Onze Ministers van Oorlog, Marine a. i. en h. leden van de aanschaffingscommissie van 
Binnenlandsche Zaken, van 29 Juli 1920, Afd. voorraden verplegingsbehoeften voor het leger. 
Dienstplicht, n°. 269 H ; 5 . Ten aanzien van de ingeschrevenen voor 

Gezien de wet van 28 Mei 1920 (S/.aatsblad de lichtingen der militie van 1920 en 1921, die 
no. 260); vrijstelling van den dienst verlangen op grond 

Hebben goedgevonden en verstaan : van den dienst van een broeder, die tot den 
Ai-t. 1. Ten aanzien van de toepassing van landstorm behoort of heeft behoord, geldt het 

art. 24a, eerste lid, 1°., der Militiewet, geldt het bepaalde in de volgendl) artikelen. 
bepaalde in de artt. 2, 3 en 4. 6. De reden van vrijstelling moet bestaan 

2. 1. Werkelijke dienst, die bij den land- op 1 Augustus 1920. 
storm is vervuld, moet, om in aanmerking te 7. Omtrent de vrijstelling gelden de bepa
komen als broederdienst, ten minste zes maan- lingen van het Militiebesluit , voor zoover uit 
den hebben geduurd. de volgende artikelen niet anders blijkt. 

2. Voor zoover gedurende den werkelijken 8. Bij openbare en bij persoonlijke kennis-
dienst verlof is genoten voor tijdvakken van geving maakt de burgemeester, zooveel mogelijk 
langer dan vier achtereenvolgende dagen, wor- v66r 15 Augustus 1920, belanghebbende inge
den deze tijdvakken niet als werkelijke dienst schrevenen bekend met de bepalingen omtrent 
beschouwd. het verkrijgen van de vrijstelling. 

3. Ten aanzien van dengene, die zoowel bij 9. Door of vanwege den ingeschrevene, die 
de rnilitie als bij den landstorm beeft gediend, de vrijstelling verlangt, wordt - behoudens 
·gelden de bepalingen van bet eerste en het het bepaalde in art. 39 van bet Militiebesluit -
tweede lid ook voor den bij de rnilitie vervulden tusschen 16 en 31 Augustus 1920 bij den burge
werkelijken dienst. meester aanvraag gedaan tot bet opmaken van 

3. De vrijwilliger van den landstorm _wordt een getuigschrift als bedoeld in art. 25, eerste 
niet anders geacbt werkelijken dienst te bebben lid, onder 20., en vijfde lid, van dat besluit. 
vervuld dan : 10. In art. 28, vierde lid, van het Militie

ll. Ol) de dagen, waarop hij aan oefeningen besluit wordt voor ,,1 April" gelezen: ,,1 Sep
van den landstorm heeft deelgenomen; hierbij tember 1920"_ 
geldt niet het bepaalde in art. 2, tweede lid; 11. In model 8, behoorende bij het Militie-

b. gedurende den tijd, dat hij bij het leger, be;;luit, wordt voor ,,21 Maart", tweemaal voor
bij de landweer, bij den landstorm of bij de komende, gelezen: ,,1 Augustus". 
zeemacht dienst heeft gedaan; hierbij geldt 12. 1. De burgemeester zendt de bewijs-
ook het bepaalde in art. 2, tweede lid . stukken betreffende de vrijstelling, vergezeld 

4. De landstormplichtingen en vrijwilligers van een lijst, model 43, zooceel mogelijk v66r 
van den lanclstorm, die deel hebben uitgemaakt 20 September 1920 en anders zoo spoedig mo
van een der hieronder vermelde groepen, moe- gelijk daarna. aan den militiecommissaris. 
ten warden geacht gedurende den tijd, dat zij 2. Tevens zendt hij den rnilitiecommissaris 
ot een dezer groepen behoorden, dienst bij den het inschrijvingsregister en een exempla.ar van 

lanclstorm te hebben vervuld van zoodanigen het alphabetisch register voor de lichting 1920. 
aard, da.t deze als broederdienst buiten aan- I 13. De militiecommissaris houdt na de loting 
merking blijft: 1 voor de lichting 1921 het inschrijvingsregister 
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en de beide exemplaren van het alphabetisch 
register voorloopig onder zich en zendt de re
gisters betreffende de lichtingen ·1920 en 1921 
met de in art. 12 bedoelde bewijsstukken zoo
veel mogelijk v66r 4 Octoder 1920 en anders zoo 
spoed.ig mogelijk daama aan den voorzitter van 
den llfilitieraad. 

14. I. De zitting van den militieraad wordt 
geopend op Maandag 11 October 1920. 

2. De werkza.amheden worden zoodanig ge
regeld, dat in het algemeen de uitspraken voor 
de lichting 1920 voorafga.an a.an die voor de 
lichting 1921 en dat, voor zoover een ingeschre
venevoor delichting 1921, d" e vrijstelling vraagt, 
een broeder of halfbroeder heeft, die als inge
schrevene voor de lichting 1920 vrijstelling 
vraagt, met de uitspraak omtr~nt eerstbedoel
<len ingeschrevene wordt gewacht totdat die 
omtrent den broeder onherroepelijk is geworden. 

15. I. Uiterlijk twee dagen nadat de behan
<leling van de zaken eener gemeente i~ afgeloo
pen, zendt de voorzitter met betrekking tot 
deze gemeente : 

a: aan Onzen commissaris in de provincie 
een opgaaf van de uitspra.ken, omtrent inge
schrevenen voor de lichting 1920 geda.an, en 
een exemplaar van het alphabetisoh register 
van de lichting 1921 ; 

b. aan den burgemeester het inschrijvings
register en een exemplaar van het alphabetisch 
register van beide lichtingen. 

2. Onze commissaris en de burgemee&ter 
zorgen - ieder voor zooveel hem betreft - dat 
de uitspraken worden aangeteekend in het lo
tingsregister en in het bij Onzen commissaris 
berustende exemplaar van het alphabetisch 
register der lichting 1920. 

Onze Ministers van Oorlog, Marine en Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
betre~, belast met de uitvoering van dit besluit. 
<lat in het Staattabl,ad zal worden geplaatst. 

$0estdijk, den 4diln Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorl.og, W. F. PoP. 
De Minister van Marine a. i .• W. F. PoP. 

De Minister van Binnenlani:l.•clie · Zaken, 
CH. RUYS DE 'BEERENllROUCK. 

( Uitgeg. 30 A'U1!- 1920.) 

4 Aug. 192<\. BESLcJI'I' tot vaststelling van het 
,,Reglement op het verleenen van Pensioe
nen aan Europeesche locale ambtenaren 
in Neder/,andsch-Indie en a.an de weduwen 
en weien <lier ambtenaren''. S. 684. 

Wu WILHELMINA, E'iz_ 

Op de voordracht van Onzen Minister van 1 

Koloniiin van den 18 Juni 1920, Pensioen
fondsen, no. 8 ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advie• van den 
20 Juli 1920, n°. 44); 

Gezien de nadere voordracht van Onzen voor
noemden Minister van den 28 Ju.Ii 1920, Pen
sioenfondsen n~. 67; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

,,Reqlement op het verleenen van penBioenen aan 
Europeesche !JJwle amhtenaren in Nederlandsch
Indie en aan de weduwen en wezen dier amhte
naren''. 

Onze Minister van Koloniiin is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State, 
en dat 'n bet Staatsb/,ad zal worden geplaatst. 

S0estdijk, den .9-den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De 1\finister van Kolonien, DE GHAAF: 

.( Uitgeq. 9 Sept. 1920.) 

REGLEMENr op het verleenen van pensioenen 
aan Europee,,,che locale amhtenaren in J:Jeder
/,andsch-Indi; en aan de 1peduwen en wezen 
dier amhtenaren. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van de pensioenen der amhtenare~. 

Art. 1. Aan de Europeesche locale ambte
naren wordt na hun ontslag volgens de bepalin
gen van dit reglement pensioen verleend ten 
laste van bet kracbtens artikel 60 op te richten 
fonds, dat in dit reglement verder wordt aan
geduid als het fonds. 

2. Dit reglement verstaat: 
A. onder ,,Europeescbe locale ambtenaren" 

de Europeanen en met hen gelijkgestelden, die 
op den voet van srtikel 41 van de locale raden
ordonnantie in vasten dienst van eenig gebieds
deel met eigen geldmiddelen zijn aangestekl tot 
eenig ambt, waaraan een bezoldiging ten laste 
van de locale begrooting is verbonden, met uit
zondering van hen, a.an wier betrekking in loca
len dienst reeds uitzicht op pensioen ten laste 
van den Lande of .:an een der pensioenfondsen 
voor Europeesche landsdienaren is verbonden. 

Voor aanstelling tot Europeesch locaal amb
tenaar wordt na de inwerkingtreding van dit 
reglement vereischt dat de belanghebbendeheeft 
voldaan a.an de eischen, omschreven in het reg
lement op de keuring van aspira.nt-burgerlijke 
landsdienaren, dan wel uiterlijk een jaar v66r 
de dagteekening van het benoeiningsbesluit 
door den te 's Gra.venhage gevestigden ,,Raad 
voor het geneeskundig onderzoek van a.an den 
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dienst in de kolonien verbonden of daarvoor 
bestemd personeel", voor den dienst in Neder
Jandsch-Indi'i is goedgekeurd. 

B. onder ,,bezoldiging" de onder welke 
benaming ook aan eene locale betrekking ver
bonden vaste inkomsten - waaronder ook die 
in den vorm van het genot van vrij wonen, vrije 
huisvesting, kleeding en voeding - met uit
zondering van die, welke strekken tot vergoe
ding van aan de vervulling van het ambt ver
bonden onkosten. 

0. onder ,,pensioensgrondslag" het bedrag 
dat moet strekken tot grondslag voor de bere
kening van het pensioen van zoodanigen amb
tena11,r. 

D. onder ,,deelgenoot", den Europeeschen 
localen ambtenaar of den gewezen Europee
schen localen ambtenaar, diejngevolge <lit reg
lement aanspraak op pensioen voor hem of 
zijne na te laten weduwe en weezen kan doen 
gelden. 

.E. onder ,,deelgenootschap" de verhouding 
van de deelgenooten tot het Fonds. 

3. (1) Recht op pensioen wordt door de 
Europeesche loca,le ambtenaren verkregen in
dien zij : 

a. na volbrachten vijf-en-veertig-jarigen 
leeftijd en minstens twintig-jarigen dienst eervol 
ontslag bekomen ; 

b. in of door de uitoefening van hun ambt 
of ter zake van die uitoefening hetzij ten gevolge 
van gewelddadige aanranding of verzet, hetzij 
van met gevaar gepaard gaande dienstver
richtingen, wonden of gebreken bekomen heb
ben die hen volstrekt ongeschikt maken !anger 
te dienen en zij eervol worden ontslagen. 

(2) Aan Europeesche locale ambtenaren kan 
na eervol ontslag pensioen worden verleend, 
indien zij : 

a. een diensttijd hebben van minstens tien 
jaren en door den localen raad ongeschikt wor
de'n geacht voor verderen dienst ; 

b. een diensttijd hebben van minstens vijf 
jaren en door welbewezen ziekten of gebreken 
belet worden langer te dienen. 

(3) De ongeschiktheid oin langer te dienen, 
waarvan sprake is onder b van lid 1 en onder b 
van lid 2, behoort, indien de betrokkene zich 
in Nederland bevindt, te zijn vastgesteld door 
den in artikel 2, onder A, bedoelden Raad, en, 
indien de betrokkene zich in Nederlandsch
Indie bevindt, op den voet van de bepalingen 
regelende het vaststellen der ziekte van burger
Jijke ambtenaren, die een buitenlandsch verlof 
tot herstel van gezondheid verzoeken (Staats
blad 1913 n°. 695). 

4. (I) Als diensttijd komt in aanmerking ~ 
a. de tijd. gedurende welken als locaal amb

tenaar bezoldiging, wachtgeld of non-activiteits
bezoldiging is genoten, voor zoover daarover
niet reeds pensioen is verleend ten laste van 
den Staat, van zijne kolonien en bezittingen of 
van een onder Regeeringstoezicht gesteld fonds. 

Hieronder is niet begrepen de tijd gedurende 
welken inkomsten zijn genoten verbonden aan 
buitenlandsch verlof, of afwezigheid uit Indie
met vergunning en ontheffing van de Jaatst be
kleede · betrekking, terwijl de tijd, gedurende· 
welken wachtgeld of non-activiteitsbezoldiging· 
is genoten telkens yoor niet !anger dan een jaar
in aanmerking komt, behoudens dat wanneer
gedurende <lien tijd doorloopende dienstver
richtingen zijn beweze , welke minstens een 
maand hebben geduurd en waarvoor inkomsten 
ten laste van eene locale begrooting zijn genoten, 
deze tijd steeds in aanmerking komt en niet 
medetelt· voor de berekening van het bedoelde· 
jaar; evenzoo telt ten voile mede, de tijd, ge
durende welken door den tijdelijk buiten Ind.iii 
verblijvenden, Jocalen ambtenaar doorloopende 
dienstverrichtingen zijn bewezen, welke min
stens een maand hebben geduurd ; 

b. de tijd, gedurende welken door Europee
sche locale ambtenaren, die tijdelijk uit hunne 
betrekking zijn ontslagen, doorloopend werk
zaamheden ten behoeve van gebiedsdeelen met 
eigen geldmiddelen onder genot van inkomsten 
ten Jaste van die gebiedsdeelen zijn verricht, die 
minstens een maand geduurd hebben ; 

c. de tijd, gedurende welken iemand zonder
Jocaal ambtenaar te zijn, doorloopende dienst
verrichtingen ten behoeve van gebiedsdeelen 
met eigen geldmiddelen heeft bewezen onder
genot van inkomsten ten laste van die gebieds
deelen, inits die tijd onmiddellijk is gevolgd 
door een aanstelling tot locaal ambtenaar, dan 
wel ten minste een jaar heeft geduurd. 

Die tijd komt niet in aanmerking, indien hij 
reeds met pensioen is beloond ten laste van den 
Staat, van zijne k;oloni'ln en bezittingen of van 
onder Regeeringstoezicht gestelde fondsen ; 

d. de tijd, anders dan als locaal ambtenaar 
doorgebracht in eenigerlei dienst, die voor pen· 
sioen in aanmerking zou komen, indien de be
trokkene Europeesch burgerlijk ambtenaar ware 
in den zin van het reglement op het verleenen 
van pensioenen aan Europeesche burgerlijke 
ambtenaren : 

e. de tijd, gedurende welken met Europea
nen gelijkgestelden v66r hunne gelijkstelling 
doorloopende werkzaamheden hebben verricht 
in dienst van een gebiedsdeel met eigen geld-
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middelen. Van dezen tijd tellen slechts de 
laatste twee derde gedeelten mede, tot ten 
hoogste twintig jaren. 

(2) De tijd, waarover niet ten behoeve van 
pensioen is bijgedragen, zal, ten einde als dien~t
tijd in aanmerking te kunnen komen, behooren 
te worden ingekocht. 

5. Buiten aanmerking blijft dienst bewezen 
voordat de volle leeftijd van achttien jaren is 
bereikt. 

~- Bij de berekening van den voor pensioen 
geldenden diensttijd wordt het eindcijfer tot 
jaren en maanden afgerond. Overschietende 
dagen worden voor eene voile maand gere
kend. 

7. (l) Zij, die in het genot van pensioen 
wenschen te worden gesteld, moeten eene schrif
telijke aanvraag da.artoe, door tusschenkomst 
van den localen raad van het gebiedsdeel, 
waarbij zij het laatst in dienst zijn gewee~t, in
dienen aan den Gouverneur-Generaal, of wan
neer zij zich buiten Nederlandsch-Indie bevin
den, aan den Minister van Koloniiin. 

(2) Zij moeten tevens .overleggen: 
a. een door den beheerder of de <lirectie van 

het fonds geverifieerden <lienststaat, bevattende 
al de gegevens, die voor de berekening van het, 
pensioen noodig zijn. Het model van dien 
staat wordt door den Gouverneur-Generaa1 
vastgesteld ; 

b. eene verklaring dat alle archiefstukken, 
zoowel oorspronkelijke als afschriften, uittrek
sels ot minuten, welke zij onder zich mochten 
hebben, ter beschikking zijn gesteld van het 
gezag, of dat zij geen zoodanige stukken onder 
zich hebben. Deze verklaring kan ook in de 
aanvraag worden opgenomen. 

(3) Zoo noodig kan boven<lien worden ge
vorderd de overfegging van eene geboorte- of 
doopacte, dan wel, als zoodanig s.tuk niet kan 
worden overgelegd, eene acte van bekendheid, 
afgegeven door het Hoofd van het plaatselijk 
bestuur van de geboorte- of woonplaats van den 
aanvrager of de verklaring van twee getuigen, 
zoomede van de besluiten van aanstelling en 
van andere bewijsstukken der gedane opgaven, 
of wel gewaarmerkte afschriften daarvan. 

(4) In de gevallen bedoeld bij art. 8, lid 2, 
wordt de aanvraag bij den beheerder of de 
<lirectie ingediend. 

8, ( 1) Het pensioen wordt verleend door 
den Gouverneur-Generaal , op voordracht van 
den beheerder, na overleg met commissarissen 
van het fonds, in<lien de ambtena.ar zich op 
het tijdstip van zijn ontslag in Nederlandsch
Intlie bevindt ; anders door Ons, op voordracht 

van de directie na overleg met commissarissen 
van het fonda. 

(2) In de gevallen, waarin het recht op pen
sioen is verkregen dan we! omtrent de toeken
ning van pensioen door Ons of door den Gouver
neur-Generaal is beslist, is de beheerder, buiten 
Nederlandsch-In<lie de directie van het fonds, 
bevoegd om, met inachtneming van de ter zake 
bestaande voorschriften, pensioen te verleenen. 
Bezwaren tegen de door den beheerder of door 
de directie van het fonds genomen besluiten 
kunnen bij den Gouverneur-Generaal of buiten 
Nederlandsch-Indie bij den 1\Iini$ter van Ko
lonien worden ingebracht, <lie, daartoe ter
men aanwezig achtende, het besluit doen 
herzien. 

9 . (1) Voor een dien~ttijd van twintig jaren 
wordt het jaarlijksch bedrag van het pensioen 
vastgesteld op driemaal den hoogsten pensioens
grondslag welke gedurende vier-en-twintig 
maanden voor den localen ambtenaar gegolden 
heeft, of op driemaal den hoogsten pensioens
grondslag, welke gedurende zes-en-dertig maan
den gegolden heeft, al naar gelang <lie pensioens
grondslag f 1000 of minder, dan wel meer dan 
f 1000 per maand heeft bedragen, 

( 2) Indien de hoogste pensioensgrondslag 
niet onderscheidenlijk gedurende vier-en-twin
tig of zes-en-dertig maanden gegolden heeft, 
wordt het pensioen berekend naar het gemiddel
de van de hoogste en de naast daarbij komende 
grond~la-gen, gedurende vier-en-twintig of zes
en-dertig maanden. 

(3) Wanneer het pensioen berekend over den 
gemiddelden maandel.ijkschen pensioensgrond
slag over zes-en-dertig maanden, lager zou war
den dan het bedrag, hetwelk als pensioen zou 
moeten worden toegekend, wanneer de pen
sioensgrondslag van den ambtenaar niet op 
meer dan f 1000 's maands ware gebracht, wordt 
het pensioen op dat bedrag vastgesteld . 

(4) Waar de in dit artikel gestelde maatstaf 
ontbreekt, wordt het pensioen berekend over 
de middelsom der gegolden hebbende pensioens
grondslagen. 

(5) Voor een cliensttijd van meer of minder 
clan twintig jaren wordt het pensioen voor eelJ 
twintigjarigen dienst, naar verhouding van een 
twintigste voor elk jaar, vermeerderd of ver
minderd. 

(6) De vermeerdering bedraa-gt ten hoogste 
tien twintigsten. 

(7) Het jaarlijksch pensioen van hen, be
doeld bij artikel 3, lid 1, b, wordt, onafhankelijk 
van den diensttijd, bepaald op drie maal den 
gegolden hebbenden hoogsten pensioensgrond-
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slag, tenzij het pensioen, berekend volgens de 
voorgaande bepalingen, hooger zoude zijn, in 
welk geval dat pensioen wordt toegekend. 

(8) Het gezamenlijk bedrag dat door een 
Europeeschen localen ambtenaar aan pensioe
nen op den voet van dit reglement wordt ge
noten, kan niet meer bedragen dan i 9000 
's jaars. 

10 . (1) Wanneer een gepensionneerde Eu
ropeesche locale am btenaar weder in N eder
landsch-Indie in vasten localen dienst treedt, 
wordt het pensioen niet uitbetaald over den 
tijd, gedurende welken hij activiteitsbezoldi
ging geniet. 

(2) Indien hij opnieuw den localen dienst 
verlaat, wordt hem zijn vroeger of een hooger 
pensioen toegelegd, naarmate hij daarop vol
gens dit reglement aanspraak heeft. 

11. (1) Voor het pensioen van een Euro
peeschen localen ambtenaar wordt door het 
gebiedsdeel met eigen geldmiddelen, hetwelk 
hij dient, ten behoeve van het fonds bijge
dragen. 

(2) Niet bijgedragen wordt voor den Euro
peeschen localen ambtenaar die meer dan 30 
dienstjaren voor pensioen kan doen gelden en 
wiens laatste verhooging van pensioensgrond-
8lag meer dan 2 jaren - meer dan 3 jaren in
dien zijne pensioensgrondslag meer dan f 1000 
's maands bedraagt - heeft gegolden. Wordt 
de pensioensgrondslag van een dergelijken amb
tenaa; verhoogd, dan behoort gedurende 2, 
onderscheidenlijk 3 jaren, over de verhooging te 
worden bijgedragen. 

(3) De bijdrage bedraagt zooveel ten hon
derd van den pensioensgrondslag van den amb
tenaar als door ons op grond van de uitkomsten 
van het onderzoek naar den geldelijken toe
stand van het fonds, telkens wordt bepaald. 
Voor de eerste jaren bedraagt het percentage 
dertien. 

(4) Wanneer een Europeesche locale amb
tenaar eene betrekking vervult in dienst van 
twee of meer gebiedsdeelen, wordt de pensioens
bijdrage over die gebiedsdeelen omge~lagen 
naar verhouding van hetgeen elk gebiedsdeel in 
den pensioensgrondslag bijdraagt. 

12. (1) De in art. 11 bedoelde bijdragen 
zijn mede verschuldigd over inkomsten genoten 
in tijdvakken die voor pensioen op den voet 
van dit reglement medetellen, tenzij de belang
hebbende deze tijdvakken niet voor pensioen 
wenscht in te koopen. Over diensttijd als be
doeld onder b, c, d en e in artikel 4 wordt, indien 
de belanghebbende dien diensttijd voor pensioen 
wenscht in te koopen, van de in dien tijd geno-

ten inkomsten bijgedragen : indien die tijd ten 
voile voor pensioen in aanmerking komt vijf
tien ten honderd; indien die tijd voor 2/ 3 in aan
m erk:ing komt tien ten honderd, en indien 
die tijd voor de helft in aanmerkng komt zeven 
en een half ten honderd. De berekening van 
de inkomsten, genoten in militairen dienst , 
geschiedt volgens den door den Gouverneur
Generaal ten behoeve van de burgerlijke pen
sioenen vastgestelden maatstaf. 

(2) De over inkomsten in localen dienst ver
schuldigde bijdragen worden gedragen door de 
gebiedsdeelen. in welker dienst de betrokkene 
is werkzaam geweest. 

(3) De aanzuivering van het verschuldigde 
geschiedt in maandelijksche termijneu, waarvan 
het bedrag gelijk is aan de maandelijksche bij. 
dragen, die verschuldigd zijn op grond van het 
3de lid van artikel 11. 

13. (1) Ten behoeve van de in het 3de lid 
van artikel 11 bedoelde bijdrage wordt door het 
betalende gebiedsdeel 2 ten honderd van den 
pensioensgrondslag van den ambtenaar van 
diens bezoldiging ingehouden. 

(2) Ten behoeve van de wegens inkoop van 
diensttijd verschuldigde bijdragen wordt van 
de inkomsten van den ambtenaar ingehouden 2 
ten honderd, 11 / 3 ten honderd of 1 ten honderd 
van de in het eerste lid van art. 12 bedoelde 
inkomsten, naar gelang die diensttijd ten voile, 
voor 2/ 3 of voor de helft voor pensioen in aan
merking komt. Deze inhouding heeft niet 
plaats indien de ambtenaar over dien diensttijd 
reeds pensioensbijdragen aan de geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indie heeft voldaan. De 
ambtenaar is bovendien verschuldigd wat over 
die inkomsten niet voldaan is maar voldaan 
zou moeten zijn of worden om den tijd, wJarop 
die inkomsten betrekking hef>ben, te doen mede
tellen voor pensioen volgens de bepalingen, in 
verband waarmede die tijd voor locaal pensioen 
in aanmerking komt. 

(3) Het door den ambtenaar ingevolge het 
tweede lid van dit artikel verschuldigde, wordt 
aangezuiverd door buitengewone inhoudingen 
op zijn bezoldiging of pensioen ten bedrage van 
2 ten honderd van die inkomsten voor zooveel 
het niet kan worden verrekend met aan hem 
terug te betalen bijdragen. 

14. Geen bijdragen zijn verschuldigd over 
tijdvakken die niet voor de berekening van 
pensioen medetellen. 

15. (1) Wanneer een ambtenaar in localen 
dienst wegens ongeschiktheid voor de verdere 
vervulling van zijn betrekk:ing, veroorzaakt 
door ziekten of gebreken, zonder aanspraak op 
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pensioen wordt ontslagen, ontvangt het locale localen dienst is ontslagen zonder toekenning 
gebiedsdeel, dat de bijdrage betaalde, deze van pensioen, dan wel dat het pensioen van 
ierug. een deelgenoot is vervallen, vestigt hij, indien 

(2) H et locale gebiedsdeel geeft den ambte- die deelgenoot betrekkingen heeft o,ls in lid 1 
naar, voor wien het betaalde, terug het dee!, bedoeld en in Nederlandsch-Indie verblijf houdt, 
dat het op hem verhaalde. diens aandacht op het voorkomende in de 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de uitkeeringen aan de weduwen en 
weezen. 

vorige drie leden van dit artikel. Op overeen
komstige wijze wordt;gehandeld door de directie 
van het fonds, indien de betrokkene buiten 
Nederland~ch-Indie vertoeft . De deelgenooten 
kunnen er zich echter nimmer op beroepen dat 

16. (1) Met uitzondering van de personen hunne aandacht niet op den inhoud van bedoel
bedoeld in artikel 19 wordt aan de weduwen de leden is gevestigd. 
van deelgenooten pensioen en aan hunne weezen 
onderstand toegekend ten laste van het fonds. 
Op de uitkeeringen bestaat geen recht, indien 
de door den deelgenoot nagelaten schuld aan 
het fonds niet wordt aangezuiverd, hetzij in 
eens, hetzij in doorde directieofinNederlandsch
Indie door den beheerder vast te stellen ter-
mijnen. 

(2) Onder weezen worden in dit reglement 
verstaan minderjarige kinderen van overleden 
deelgenooten, die geboren zijn uit een huwelijk, 
dan wel gewettigd zijn. 

17. (1) Mannelijke deelgenooten, die uit 
den localen dienst worden ontslagen zonder toe
kenning van pensioen, zoomede gepension
neerden, wier pensioen vervalt, kunnen voor de 
vrouw, met wie zij gehuwd zijn op het tijdstip, 
waarop zij ophouden verplicht deelgenoot in het 
fonds te zijn, voor de kinderen uit dat huwelijk, 
voor hunne kinderen uit vroegere huwelijken en 
voor hunne gewettigde kinderen, die op meer
bedoeld tijdstip reeds geboren waren, deelge
noot in het fonds blijven. Gelijke bevoegdheid 
hebben vrouwelijke deelgenooten, die zonder 
pensioen uit den dienst worden ontslagen of 
wier pensioen vervalt, ten opzichte van de wet
tige kinderen, zoowel die welke zij reeds bezit
ten als die welke nog geboren worden, uit haar 
huwelijk met den man, met wien zij op het 
tijdstip van ingang van haar ontslag gehuwd 
waren. 

(2) Daartoe hebben zij zich, al naar gelang 
.hunne bijdrage laatstelijk in Nederlandsch
Indie of in Nederland werd voldaan, schriftelijk 
te wenden tot den beheerder of tot de directie 
van het fonds. 

(3) Is de in het vorige lid bedoelde kennis
geving niet ontvangen binnen zes maanden na 
het tijdstip, in lid 1 genoemd, dan worden zij 
geacht van hun deelgenootschap te hebben 
afgezien. 

( 4) Zoodra de beheerder van het fonds er 
kennis van krijgt dat een deelgenoot uit den 

(5) Zij, die binnen den in lid 3 genoemden 
termijn overlijden en zich nopens het behoud 
van hun deelgenootschap niet hebben uitge
sproken, worden indien zij betrekkingen na
laten als in lid 1 bedoeld, geacht deelgenoot te 
zijn gebleven. 

(6) Deelgenooten, als in dit artikel bedoeld, 
die van woonplaats veranderen, zijn verplicht 
daarvan kennis te geven : 

a. indien zij hunne bijdrage in Nederlandsch
Indie voldoen, aan den algemeenen ontvanger 
van 's Lands kas, bij wien de laatste bijdrage 
is gestort en bij vertrek naar Nederland tevens 
aan den beheerder van het fonds ; 

b. indien zij hunne bijdrage buiten NedP.rl. 
Indie voldoen. aan de directie van het fonds. 

18. (1) De verplichting tot bijdragen ten 
behoeve van uitkeering aan weduwen en weezen 
ver~alt: 

a. voor den ongehuwden gepensionneerden 
mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van 
vijf-en-ze~tig jaren heeft bereikt, indien hij 
geen minderjarige, wettige ( ook gewettigde) 
kinderen heeft ; 

b. voor den gehuwden gepensionneerden 
mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van 
vijf-en-zestig jaren heeft bereikt, indien zijne 
echtgenoote aan haar laatste huwelijk geen aan
spraak kan ontleenen op pensioen ten laste van 
het fond8 en hij evenmin minderjarige, wettige 
(ook gewettigde) kinderen bezit, en zulks met 
ingang van de maand, volgende op die, waarin 
het zes-en-zestigste levensjaar is ingegaan of de 
deelgenoot heeft opgehouden kinderen te heb
ben als vorenbedoeld; 

c. voor de gepensionneerde vrouwelijke amb
tenaar, die den leeftijd van vijftig jaren heeft 
bereikt en geen minderjarige wettige kinderen 
heeft, en zulks met ingang van de maand, 
volgende op die, waarin het een-en-vijftigste 
levensjaar is ingetreden of de deelgenoote heeft 
opgehouden kinderen t e hebben als vorenbe
doeld. 
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(2) De deelgenooten op wie lid 1 van toe
passing wordt, zijn verplicht daarvan kennis te 
geven, in Nededandsch-Indiii aan den beheer
der. buiten Nederlandsch-Jndiii aan de directie 
van het fonds. Bij verzuim van kennisgeving 
binnen 5 jaren worden de reed~ ingehouden b\i· 
dragen niet teruggegeven. 

19. Geen recht op uitkeering ten Jaste van 
het fonds hebben : 

11,. de weduwe van een gepensionneerden 
ambtenaar, die gehuwd is nadat hij den leeftijd 
van 65 jaren had bereikt ; 

h. de weezen uit een dergelijk huwelijk; 
r,. de weezen geboren uit een huwelijk, ge

sloten door een gepensionneerde vrouwelijke 
ambtenaar nadat zij den leeftijd van 50 jaren 
had bereikt ; 

d. de door een gepensionneerden ambtenaar, 
nadat de bij artikel 18 bedoelde verplichting 
heeft opgehouden, gewettigde kinderen. 

20. (1) Het pensioen wordt berekend naar 
hetgemiddeldevan de maandelijksche pensioens
grondslagen welke voor den deelgenoot geduren
de de laatste twee jaren van werkelijken dienst 
hebben gegolden. 

(2) Indien de overledene nog geen twee jaren 
in werkelijken dienst heeft doorgebracht, wordt 
het pensioen berekend naar het gemiddeld be
drag van de pensioensgrondslagen. 

(3) Bij de berekening der uitkeeringen aan 
de nagelaten betrekkingen van iemand die op 
den voet van artikel 17 vrijwillig deelgenoot is 
gebleven, wordt aangenomen dat deze in werke
lijken dienst is geweest tot het tijdstip waarop 
hij is gaan bijdragen over een als pensioen aan 
te nemen bedrag. 

( 4) Onder werkelijken dienst, als bedoeld 
in de voorgaande leden zoomede in artikel 31, 
lid 1, is begrepen de dienst onder genot van voor
loopige bezoldiging doorgebra.cht. 

21. Het pensioen bedra.agt: 
a. behoudens een bedrag van ten minste 

acht gulden per maand, twintig ten honderd 
van het bedrag, dat tot grondslag voor de be
rekening strekt, wa.nneer dat bedrag Mn hon
derd gulden niet te boven gaat ; 

b. behoudens een bedrag van ten minste 
twintig gulden en ten hoogste honderd zestig 
gulden per maand, zestien ten honderd van het 
bedrag, dat tot grondslag voor de berekening 
strekt. wanneer dat bedrag een honderd gulden 
te boven gaat. 

22. (1) Voor de kinderen van een overleden 
mannelijken deelgenoot, wier moeder pensioen 
geniet ten Jaste van het fonds, bedraagt de 
onderstand : 

Voorl kind. 
,, 2 kinderen 
,, 3 kinderen 
,, 4 kinderen 
,, 5 of meer 
kinderen .. 

Bij een weduwepensioen 

berekend naar 
een grondslag 

van f 125.- en 
hooger. 

's maand~ 
f 8.
-14.-
-19.-
-22.-

-24.-

berekend naar 
een grondslag 

van minder dan 
f 125.-. 

I 
. 's maands 

f 6,
-10.-
-13.-
-16.-

. 18--

(2) Indien de moeder geen aanspra.ak heeft 
op pensioen ten laste van het fonds of wanneer 
zij eveneens overleden is, wordt de onderstand 
berekend a.ls volgt : 

a. bij een getal van dJ:ie of minder krijgt 
ieder het een derde gedeelte van het pensioen, 
berekend op den voet van artikel 21, doch in 
geen geval minder dan het bedrag van den on
derstand, bedoeld in lid ·1 ; 

b. bij een getal van meer dan drie worden 
de weezen in twee groepen gesplitst ; de eene 
groep bestaat uit drie weezen, de andere groep 
uit het overige aantal kinderen. Voor de groep 
van drie weezen geschiedt de berekening van 
den onderstand op de onder a aangegeven wijze, 
voor de andere groep geschiedt die berekening 
naar de scha.al van lid 1. 

Elk der weezen heeft recht op een gelijk aan
deel van de som der beide op de bovenaan
gegeven wijze verkregen bedragen. Indien het 
gemiddelde bedrag van den onderstl/,nd voor 
iederen wees alsdan meer zou bedragen dan 
gemiddeld per kind zou genoten worden, als 
er slechts drie weezen waren, wordt evenbedoel
de som verminderd met een zoodanig bedrag 
dat de beide middelsommen aan elkaar gelijk 
worden. 

(3) De regeling van den onderstand, toe
komende aa.n kinderen van eene o,erledene 
vrouwelijke deelgenoot, geschledt op den voet 
van het bepaalde bij lid 2, met <lien verstande 
da.t in de plaats van het daarin onder a bedoeld 
pensioen als grondslag voor de berekening wordt 
genomen het pensioen, waarop aanspraak kan · 
worden gemaakt door de weduwe van een deel
genoot, die als ambtenaar in geheel dezelfde 
omsta.ndigheden verkeerde als de vrouwelijke 
deelgenoot. 

(4) Volle weezen, wier vader en moeder bij 
hun overlijden deelgenoot waren, hebben aan
spraak op enderstand zoowel van vaders- als 
van moederszijde. 

(5) Toekenning van ondersta.nd aa.n weezen• 
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die denzelfden vader hebben, doch•uit verschil
lende moeders geboren zijn, geschiedt voor 
ietlere groep afzonderlijk op den voet van het 
hierboven bepaalde, met dien verstande, dat 
de onderstand van alle groepen van voile weezen 
berekend wordt naar het weduwepensioen, 
waarvoor de vader bij zijn overlijden deelgenoot 
was. Gewettigde kinderen, wier ouders geen 
huwelijk hebben aangegaa.n, zoomede de moe
derlooze k.inderen, die de vader bij zijn toe
treden als deelgenoot had, worden te zamen 
gerekend als te zijn gesproten uit Mn huwelijk. 

(6) Zoolang de door den deelgenoot nage
laten weduwe pensioen geniet ten laste' van het 
fonds, mag het gezamenlijk bedrag van de on
derstanden het bedrag van dat pensioen niet 
overtreffen. 

(7) Indien ook de door den deelgenoot na
gelaten weduwe is overleden of indien zij geen 
aanspraak heeft op pensioen ten laste van het 
fonds, mag het gezamenlijk bedrag van de on
derstanden het dub bele van het in lid 5 bedoelde 
pensioen niet overtreffen. 

(8) Indien de op den voet van lid 5 bereken
de onderstanden in verband met het bepaalde 
bij de twee vorige leden moeten worden vermin
derd, geschiedt die vermindering op zoodanige 
wijze cJat de verhouding, die volgens de aan
vankelijke berekening tusschen de onder
standen der verschillende groepen van kinderen 
bestond, dezelfde blijft. 

23. (1) Eene weduwe, die een nieuw bnwe
lijk aangaat, verliestde helft van haar pensioen . 
Over. de maand, waarin het huwelijk plaats 
Ji·eeft, wordt haar vol pensioen uitbetaald. 

(2) Bij ontbinding van haar laatste huwelijk 
treedt zij weder in het genot van haar vol pen
sioen. Over de maand, waarin de ontbincJing 
plaats heeft, wordt haar half pensioen uitbe
taald. 

(3) Zoolang eene hertrouwde weduwe half 
pensioen geniet, wordt aan hare kinderen de 
helft van den onder~tand van voile weezen uit
gekeerd, tenzij die belft kleiner is dan de onder
stand, berekend op den voet van artikel 22. 

(4) Tot de uitbetaling van vol pensioen 
wordt telkenmale eerst overgegaan, nadat van 
de weduwe is ontvangen eene schriftelijke ver
klaring dat zij ongehuwd is, ook in den zin van 
artikel 38. Eene weduwe, die eene Vflrklaring 
indient, welke met de waarheid in strijd is, ver
liest voor go-ed a.lie aanspraak op pensioen. 

24. (1) De bij dragen, ten behoeve van 
uitkeeringen aan weduwen en weezen worden 
onderscheiden in gewone, buitengewone. huwe

, lijk~- en extra-bijdragen. 

(2) Zij worden ten hoogste berekend naa1 
een pensioensgroncJslag van t 1000. 

25. (1) Voor de uitkeeringen aan de door 
de Europeesche locale ambtenaren na te la.ten 
weduwen en weezen wordt door de gebiedgdee
len met eigen geldmiddelen, welke zij dienen, 
ten behoeve van het fond~ bijgedragen. De 
bijdrage bedraagt zooveel ten honderd van de 
pensioensgrondslagen of de pensioenen van de 
ambtenaren als door Ons op grond van de uit
komsten van het onderzoek naar den geldelijken 
toestand van het fonds telkens wordt bepaald . 
Voor de eerste jaren bedraagt het percentage 
twee. 

(2) Bovendien bedraagt de gewone bijdrage 
voor mannelijke deelgenooten vijf en voor vrou
welijke twee ten honderd van den pensioens
grondslag of het pensioen. 

(3) Indien tijdelijk geen inkomsten ten laste 
van de gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen 
worden genoten, is de bijdrage verschuldigd 
over het bedrag dat tot grondslag strekt voor 
de berekening van het weduwepensioen, dan wel 
van het als pensioen aan te nemen bedrag, be
doeld in lid 3 van artikel 22, met dien verstande, 
dat die grondslag niet meer zal bedragen dan 
duizend gulden 's maands. 

(4) Bij tijdelijken stilstand van het pensioen 
is de bijdrage verschuldigd naar den maatstaf 
van het toegekende pensioen. 

(5) Behoudens het bepaalde bij lid 6 wordt 
voor hen, die op den voet van artikel 17 vrij
willig deelgenoot zijn gebleven, de pensioens
grondslag bepaald op de som die, toen zij op
hielden verplicht deelgenoot te zijn, tot grond
slag strekte voor de berekening van het weduwe
pensioen dan wel van het als pensioen aan te 
nemen bedrag, bedoeld in lid 3 van artikel 22, 
tenzij zij op dat tijdstip bij eervol ontslag uit 
den localen dienst ;recht op pensioen zouden 
hebben kunnen doen gelden krachtens het be
paalde onder a van a1tikel 3, lid 1, in welk geval 
de bijdrage wordt geheven over het pensioen 
dat hun alsdan zou ' zijn toegekend. 

(6) Voor hen die vrijwillig deelgenoot in het 
fonds zijn geb!even, kan de pensioensgrondslag 
worden gesteld op eene lagere som cl.an die in 
lid 5 bedoeld. Deze som mag echter niet klei
ner zijn dan veertig gulden 's maands. 

(7) Door hen, die de gewone bijdrage vol
doen over den pensioensgrondslag als bedoeld 
in lid 5 of lid 6, wordt op dien voet aan het fonds 
bijgedragen tot en met de maand, waarin zij, 
als zij in localen dienst waren gebleven en na hun 
ontslag onafgebroken in Nederlandsch-Indie 
hadden gediend, bij eervol ontslag uitdien dienst 
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recht op pensioen zouden hebben krachtens het 
bepaalde onder a van artikel 3, lid 1. Daarna 
wordt de bijdrage geheven over het pensioen, 
dat hun alsdan zou zijn toegekend. Dat pen
sioen wordt berekend met inachtneming van 
de onderstelling dat de deelgenoot na zijn ont
slag is blijven doordienen op eene bezoldiging, 
gelijk aan het bedrag van zijn pensioensgrondslag 

26. (1) De buitengewone bijdrage is ver· 
schuldigd bij verhooging van den pensioens· 
grondslag. 

(2) Zij bedraagt voor mannelijke deelge
nooten eene som gelijk a.an de verhooging van 
dien grondslag, voor vrouwelijke een som gelijk 
a.an de helft der verhooging. 

?:1. (1) Als huwelijksbijdrage is verschul
digd, 

a. door mannen, die bij den aanvang van 
hun deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende 
hun deelgenootschap in het huwelijk treden, 
een som gelijk aan hun pensioensgrondslag of 
laatstelijk gegolden hebbenden grondslag, zoo 
noodig vermeerderd met zooveel ten honderd, 
als de bij dit reglement behoorende tabellen 
aangeven; 

b. door gehuwde mannon, wier pensioens
grondslag verhoogd wordt, een som gelijk a.an 
die verhooging van dien grondslag, vermeerderd 
met zooveel t en honderd. als de bij dit regle
ment behoorende tabel I aangeeft ; 

c. door vrouwen, die bij den aanvang van 
haar deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende 
haar deelgenootschap in het huwelijk treden, 
dertig ten honderd van haar pensioensgrondslag 
of den laatstelijk gegolden hebbendengrondslag; 

d. door gehuwde vrouwen bij verhooging 
van den pensioensgrondslag dertig ten honderd 
van die verhooging. 

(2) Bij de toepassing van de in het vorig lid 
bedoelde tabellen wordt de leeftijd der echt
genooten gesteld op het bij het huwelijk of den 
aanvang van het deelgenootschap dan we! bij 
de verhooging van den grondslag volbracht 
getal levensjaren. Pensioensgrondslagen van 
meer dan f 1000 per ma.and worden als f 1000 be
rekend . 

(3) Ieder deelgenoot, die in het huwelijk 
treedt . is verplicht daarvan kennis te geven in 
Nederlandsob-Indie aan den beheerder van het 
fonds door tusschenkomst van het gezag, dat 
zijne inkomsten betaalbaar stelt, elders aan de 
direotie van het fonds. 

( 4) Indien aan de in lid 3 bedoelde verplich
ting niet is voldaan binnen een jaar na den dag, 
waarop het huwelijk is voltrokken, wordt het 
bedrag der door den deelgenoot verschulcligde 

huwelijksbijdrage tien ten honderd hooger. 
Bovefdien verbeurt deze eene boete van een ten 
honderd van het oorspronkelijk verschuldigd 
bedrag voor elke maand, welke hij na het ver
strijken van dien termijn heeft laten verloopen 
en zulks tot de maand, waarin de schuld in haar 
gehe!jl wordt aangezuiverd of waarin met, de 
aanzuivering der schuld in termijnen een aan
vang wordt gemaakt. Wat de wijze van aan
zuivering ervan betreft, wordt de boete mede 
als eene verhooging der huwelijksbijdrage aan
gemerkt . 

( 5) Indien blijkt dat ee,n deelgenoot bij zijne 
toetr~g tot het fonds in strijd met de waar
heid heeft verklaard ongehuwd te zijn, wordt 
het bedrag der door hem vers<'huldigde huwe
ijksbijdra.ge met tien ten honderd verhoogd. 
BovEjndien verbeurt de deelgenoot een boete 
van Mn ten honderd van het oorspronkelijk 
verschuldigd bedrag voor elke maand, welke na. 
zijne indiensttreding is verloopen, en zulks tot 
de maand, waarin de schuld in haar geheel wordt 
aangezuiverd of waa.rin met de aanzuivering der 
schuld in termijnen een aanvang wordt gemaakt . 
Wat de wijze van aanzuivering ervan betreft, 
wordt de boete mede a.ls eene verhooging der 
huwelijksbijdrage aangemerkt. 

(6/ Behoudens het bepaalde bij lid 7 is de 
huwelijksbijdrage, bedoeld onder a en c van het 
eerste lid, bij elk opvolgend huwelijk opnieuw 
versphuldigd. 

(7) Vrouwelijke qeelgenooten behoeven aan 
huwplijksbijdrage en extra-bijdrage, a.ls bedoeld 
in artikel 28, te zamen nooit meer te voldoen 
dan dertig ten honderd van den hoogsten pen· 
sioensgrondslag die voor haar heeft gegolden. 

28. (l) Ongehuwden zijn bij toetreding a.ls 
deelgenoot een extra-bijdrage verschuldigd van 
dertig ten honderd van hun pensioensgrondslag, 
indif)n zij kinderen hebben, die bij hun over
lijde,n aanspra.ak op onderstand zouden kunnen 
ma.ken. 

(2) Bij wettiging van een of meer kinderen 
op den voet van artikel 275 van het Neder· 
]andsch-Ind.ische of artikel 330 van het Neder
landsohe Burgerlijk Wetboek, is eene extra
bijdirage verschuldigd van dertig ten honderd 
van den voor den deelgenoot geldenden of laat
stelijk gegolden hebbenden pensioensgrondslag. 
Indien de deelgenoot op het tijdstip der wetti
ging niet meer in !even is, wordt deze extra
bijdrage beschouwd a.ls eene door hem nagelaten 
sch ld a.an het fonds. Bij vermeerclering van 
een pensioensgrondslag moet voor die kinderen 
eeue extra-bijdrage worden voldaan van dertig 
ten honderd van het bedrag der vermeerdering . 
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De ingevolge deze bepaling betaalde bijdragen 
voor de kinderen van dezelfde moeder worden 
bij het· aangaan van een huwelijk tusschen den 
deelgenoot en die moeder in mindering gebracht 
van de door hem alsdan verschuldigde huwe
lijksbijdrage. 

(3) Ongehuwde mannelijke deelgenooten 
met wettige of door huwelijk gewettigde kinde
ren, die bij hun overlijden aanspraak op onder
stand zouden hunnen maken, zijn bij vermeer
dering van hun pensioensgrondslag eene extra
bijdrage verschuldigd van : 

a. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering voor de groep van kinderen als 
vorenbedoeld, die zij op het oogenblik van hun 
toetreden ~ls deelgenoot bezaten ; 

b. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering vooi: elk der groepen van [)a de 
toetreding geboren kinderen als vorenbedoeld, 
die dezelfde moeder hebben. 

( 4) Ongehuwde vrouwelijke deelgenooten 
met kinderen, die bij haar overlijden aanspraak 
op onderstand zouden kunnen maken, zijn bij 
vermeerdering van haren pensioensgrondslag 
eene extra-bijdrage verschuldigd van dertig ten 
honderd van het bedrag der vermeerdering. 

(5) Onder ongehuwden worden in de leden 
1, 3 en 4 mede verstaan van echt gescheidenen, 
weduwnaars en weduwen. 

(6) Gehuwde mannen zijn bij toetreding als 
deelgenoot eene extra-bijdrage verschuldigd van 
dertig ten honderd van het bedrag van hun 
pensioensgrondslag, indien zij kinderen bezitten, 
die eene andere moeder hebben dan de vrouw, 
met wie zij op het oogenblik van hunne toetre
ding zijn gehuwd en die bij hun overlijden aan
spraak op onderstand zouden kunnen maken. 

(7) Bij vermeerdering van hun pensioens
grondslag zijn gehuwde mannelijke deelgenooten 
met wettige of door huwelijk gewettigde kinde
ren, die eene andere moeder hebben clan de 
vrouw, met wie zij op het tijclstip van die ver
meerdering zijn gehuwd en die bij hun overlijden 

· aanspraak op onderstand zouden kunnen ma
ken, eene extra-bijdrage verschuldigd van: 

a. dertig ten honderd van het bedra,g der 
vermeerdering voor de groep van kinderen als 
vorenbedoeld, die zij op het oogenblik van hun 
toetreden a.Ja deelgenoot bezaten ; 

b. dertig ten honderd van het bedrag der 
vermeerdering voor elk der groepen van na de 
toetreding als deelgenoot geboren kinderen als 
vorenbedoeld, die dezelfde moeder hebben·. 

(8) Indien een of meer kinderen van een 
deelgenoot worclen gewettigd op den voet van 
artikel 276 van het Nederlandsch-Indische of 

artikel 330 van het Nederlandsche Burgerlijk 
Wetboek en dientengevolge bij zijn overlijden 
aanspraak op onderstand kunnen maken , moet 
door dien deelgeboot van de wettiging kennis 
worden gegeven: in Nederlandsch- Indii\ aan 
den beheerder van het fonds door tusschen
komst van hetgezag, datzijneinkomsten betaal
baar stelt, elders aan de directie van het fonds_ 

(9) Wanneer aap. de in lid 8 bedoelde ver
plichting niet is voldaan binnen een jaar na den 
dag, waarop de brieven van wettiging zijn ver
leend, worden de extra-bijdragen, bedoeld in 
lid 2, tien ten honderd hooger. Bovendien ver
beurt de deelgenoot eene boete van Mn ten 
honderd van het oorspronkelijk verschuldigd 
bedrag voor elke ma.and, welke hij na. het ver

·strijken van dien termijn heeft laten verloopen 
en zulks tot de maand, waarin de schuld in haar 
geheel wordt aangezuiverd, of waarin met de 
aanzuivering der schuld in termijnen een aan
vang wordt gemaakt. Wat de wijze van aan
zuivering ervan betreft, wordt de boete mede 
als eene verhooging der extra-bijdrage aange
merkt . 

29. (1) Indien een man bij zijne toetreding 
als deelgenoot gehuwd is met eene weduwe, aan 
wie krachtens een vorig huwelijk pensioen is 
toegekend ten laste van een der onder toezicht 
van de Regeering gestelde koloniale Weduwen
en Weezenfondsen, dan wel na zijne toetreding 
huwt met eene weduwe als vorenbedoeld, kan 
hij desgewenscht aan huwelijksbijdrage slechts 
voldoen het verschil tusschen den voor hen:. 
geldenden of laatstelijk gegolden hebbenden 
pensioensgrondslag en den pensioensgrondslag, 
waarmede het pensioen, clat aan de weduwe v66r 
ha.ar hertrouwen toekwam, overeenstemt, zoo 
noodig verhoogd naar den maatstaf van de bij 
artikel 27 behoorende tabellen. Is dat verschil 
negatief,dan wordt het verrekend met de huwe
lijksbijdrage, welke bij vermeerdering van be
zoldiging door den deelgenoot verschuldigd is . 

(2) De echtgenoote van een deelgenoot. 
door wien op den voet van het bepaalde bij het 
eerste lid van dit artikel geene of eene vermin
derde huwelijksbijdrage is voldaan, heeft, indien 
zijwederomwedmve wordt, ingevolge haar laat
ste huwelijk slechts aanspraak op pensioen tot 
een z.oodanig bedrag dat zij, te zamen met het 
pensioen, hetwelk haar krachtens een vorig hu
welijk toekomt, een inkomen heeft gelijk a.an het 
pensioen, dat overeenstemt met de voor den 
deelgenoot gegolclen hebbende grondslagen. 
Aan de kinderen uit het laatste huwelijk wordt, 
indien de moeder in leven is, onderstand toe
gekend op den voet van artikel 22, lid 1. Is de-
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moeder eveneens overleden, dan genieten die 
k.inderen onderstand op den voet van artikel 22, 
lid 2. In beide gevallen wordt bij de toepassing 
van artikel 22 aangenomen, dat de moeder ten 
laste van het fonds het pensioen geniet of zou 
hebben genoten, dat overeenstemt met de voor 
den deelgenoot vastgestelde grondslagen. 

· (3) De echtgenoote van een deelgenoot die 
van de bepaling in lid 1 geen gebruik heeft ge
maakt, heeft, indien zij wederom weduwe wordt, 
ingevolge haar laatste huwelijk aanspraak op 
vol pensioen boven het pensioen, dathaar krach
tens haar vorig huwelijk toekomt. 

Bij de toekenning van onderstand aan de 
k.inderen uit het laatste huwelijk wordt evenmin 
rekening gehouden met hetgeen aan kinderen 
uit een vorig huwelijk wordt uitgekeerd. 

(4) Eene vrouw, die gehuwd is met een deel
genoot in het fonds of in eenig antler onder toe
zicht van de Regeering gesteld Weduwen- en 
Weezenfonds en geen kinderen uit een vorig 
huwelijk heeft, die bij haar overlijden aanspraak 
op onderstand zouden kunnen maken, is bij hare 
toetreding als deelgenoot niet verplicht de huwe
lijksbijdrage, bedoeld onder c van srtikel 27, 
eerste lid, te voldoen. 

(5) Indien eene vrouwelijke deelgenoot huwt 
met een deelgenoot in het fonds of in eenig antler 
onder toezicht van de R egeering gesteld Wedu
wen- en Weezenfonds, is zij niet verplicht de 

• huwelijksbijdrage, bedoeld onder c van artikel 
27, eerste lid, te voldoen. 

(6) Indien eene vrouwelijke deelgenoot, die 
gehuwd is met een deelgenoot in het fonds of in 
eenig antler onder Regeeringstoezicht gesteld 
Weduwen- en Weezenfonds, geen kinderen· uit 
een vorig huwelijk heeft, die bij haar overlijden 
aanspraak op onderstand zoudenkunnenmaken, 
is zij bij vermeerdering van haar pensioens
grondslag niet verplicht de huwelijksbijdrage, 
bedoeld onder d van artikel 27, eerste lid, te 
voldoen. 

(7) Kinderen van eene vrouwelijke deel
genoot, die ter zake van het huwelijk, waaruit 
zij geboren zijn, geene bijdrage heeft voldaan, 
hebben bij haar overlijden ge«ln aanspraak op 
onderstand, tenzij de moeder van de verplich
ting tot betaling dier bijdrage was vrijgesteld 
ingevolge het bepaalde bij lid 7 van artikel 27. 

30. (1) Een deelgenoot, ,viens inkomsten 
tijdelijk zijn verhoogd en voor wien dienten
gevolge een hoogere pensioensgrondslag is vast
gesteld, is te dier zake geen buitengewone en 
geen huwelijksbijdrage verschuldigd, indieU: het 
hoogere inkomen gedurende niet meer dan drie 
maanden is genoten. Evenmin behoeven als-

dan door hem te worden voldaan extra-bijdra
gen, als bedoeld in artikel 28. 

(2) In het geval, bedoeld bij lid 1, komt het 
bedrag der verhooging bij de berekening van 
het pensioen en den onderstarid niet in aan
merking. 

31. (1) Deelgenooten, wier pensioensgrond
slag, nadat zij gedurende minstens twee jaren 
van werkelijken dienst aan het fonds hebben 
bijgedragen, eene vermindering ondergaat, die 
hem doet dalen beneden het gemiddelde van 
hetgeen de laatste twee jaren van werkelijken 
dienst heeft gegolden, kunnen voor de door hen 
na te laten betrekk.ingen aanspraak behouden 
op uitkeeringen, berekend naar die middelsom. 
Zoolang de verminderde pensioensgrondslag 

·Ja~er is dan de evenbedoelde middelsom, wordt 
alsdan bij de hefting van gewone- en huwelijks
bijdrage, alsmede van extra-bijdragen, als be
doeld in artikel 28, aangenomen dat voor den 
deelgenoot een pensioensgrondslag geldt gelijk 
aan die middelsom. 

(2) Zij, die van het recht, in lid 1 bedoeld, 
gebruik wenschen te maken, hebben binnen den 
tij van drie maanden, gerekend van het tijdsti p, 
w arop de vermindering van den pensioens
grondslag is ingegaan, eene daartoe strekkende 
verklaring in te dienen aan den beheerder van 
het fonds, door tusschenkomst van den localen 
ra/l'd van het gebiedsdeel hetwelk zij dienen. 
Dhe verklaring kan niet warden herroepen. 

(3) H et bepaalde bij de twee vorige leden 
geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in het 
genot van pensioen en deelgenooten, als bedoeld 
in artikel 17, indien zij opnieuw in den dienat 
worden opgenomen en de alsdan voor hen vast
gestelde pensioensgrondslag lager is dan die, 
w~arover werd bijgedragen bij het verlaten van 
den dienst. 

(4) Zij, die binnen den tijd van beraad over
lijden en zich niet hebben uitgesproken, worden, 
il\dien zij betrekk.ingen nalaten, die voor uit
keering uit het fonds in aanmerking kunnen 
komen, geacht deelgenoot over de in lid 1 be
dpelde middelsom te zijn gebleven. 

( 5) Zij, die van de bevoegdheid verleend bij 
lip. l en bij lid 3 gebruik hebben gemaakt, zijn 
verplicht, indien zij verlofsbezoldiging, non
activiteitsbezoldiging, wachtgeld of onderstand 
genieten, berekend naar het lager inkomen, bij 
te dragen over het bedrag, dat hun zou toege
kend zijn, wanneer zij die aan te nemen bezol
digirtg inderdaad hadden genoten. 

32. (1) De buitengewone bijdrage bedoeld 
bij artikel 26 behoeft niet te worden voldaan, 
indien vroeger reeds buitengewone bijdrage is 
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betaald dan we! niet verschuldigd is geweest, 
over een pensioensgrondslag gelijkstaande met 
of hooger dan die welke met inbegrip der ver
hooging geldt . 

(2) De onder b en d van artikel 27, eerste lid, 
bedoelde huwelijksbijdrage behoeft niet te wor
den voldaan, indien ter zake van hetzelfde huwe
lijk vroeger reeds is bijgedragen over een pen
sioensgrondslag, gelijkstaande met of hooger 
dan die welke met inbegrip der verhooging 
geldt. 

(3) De in artikel 28 bedoelde extra-bijdragen 
bij verhooging van pensioensgrond\Jag behoeven 
niet te worden voldaan, indien voor den deel
genoot vroeger gegolden heeft een pensioens
grondslag gelijkstaande met of hooger dan die 
welke met inbegrip der verhooging geldt en 
daarover toen huwelijksbijdrage of extra-bij
drage is voldaan. 

33. De aanwijzing van de stukken, die voor 
de regeling der huwelijks- en extra-bijdragen 
door de deelgenooten moeten worden ingediend, 
geschiedt in Nederlandsch-Indiii door den Gou
verneur-Generaal, in Nederland door den Mi
nister van Koloniiin. 

34. ( 1) Van de deelgenooten, die inkomsten 
genieten ten laste van een locale begrooting of 
-van het fonds, worden de gewone en voor zoover 
mogelijk ook de andere bijdragen ingevorderd 
door inhoudingen op die inkomsten. 

(2) Ingeval de deelgenoot ·geen inkomsten 
geniet als in lid 1 bedoeld, moet de verschuldig
de bijdrage, zoo noodig verhoogd met de rente, 
gestort worden, in Nederland bij een der Rijks
betaalmeesters, in Nederlandsoh -Indiii bij een 
der algemeene ontvangers van 's Lands kas. 
De storting bij de algemeene ontvangers ge

·schiedt maandelijks, die bij de Rijksbetaal
meesters driemaandelijks, met dien verstande 
dat in de laatste maand van elk kalender
kwartaal moet worden voldaan hetgeen in dat 
kwartaal invorderbaar is geworden. 

(3) Wordt aan de in het vorige lid bedoelde 
-verplichting niet voldaan, voor woveel het de 
betaling van gewone of buitengewone bijdragen. 
betreft, dan ondergaat het te storten bedrag 
eene verhooging naar reden van vijf ten hon
derd 's jaars, berekend over het tijdvak, loopen
de van het einde der maand of van het kwartaal, 
waarin de beta.ling moest plaats hebben, tot het 
einde der maand of van het kwartaal, waarin 
de betaling geschiedt . 

(4) Zoodra gebleken is dat een deelgenoot 
in gebreke is wat de. betaling der door hem ver
schuldigde gewone bijdragen betreft, wordt. in 
Nederland vanwege de directie en in Neder-
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landsch-Indie vanwege den beheerder van het 
fonds, diens aandacht gevestigd op het bepaalde 
in het volgende lid van dit artikel, zullende hij 
er zich echter nimmer op kunnen beroepen dat 
hij geene waarschuwing al.s hierbedoeld heeft 
ontvangen. 

(5) · Wanneer een deelgenoot als in lid 2 be
doeld een jaar achterstaJJig is in de betaling van · 
zijne gewone bijdrage, houdt hij op deelgenoot, 
te zijn. Het deelgenootschap·wordt in dat ge
val alleen herkregen door het in het genot treden 
van inkomsten als Europeesch Jocaal ambtenaar 
0£ als gewezen Europeesch locaal ambtenaar. · 
. ( 6) Overlijdt een deelgenoot, als in lid 2 

bedoeld, dan is de bijdrage verschuldigd tot en 
met de maand, waarin het overlijden plaats 
heeft. 

(7) Door het verlies . van het deelgenoot
schap gaat de schuld van den deelgenoot niet te 
niet. 

(8) Wordt iemand, die ingevolge het bepaal
de bij lid 5 heeft opgehouden deelgenoot te zijn, 
opnieuw deelgenoot, dan wordt de achterstal
lige bijdrage met de rente aangezuiverd door 
een buitengewone inhouding ten bedrage van 
tien ten honderd van den pensioensgrondslag. 

(9) Ten opzichte van hen, die vrijwiJJig deel
ge"noot zijn gebleven op den voet van artikel 17, 
wordt op de volgende punten afgeweken van 
het in de leden 2 tot en met 8 van dit artikel 
bepaalde: 

a. de stortingen van de bijdragen geschieden 
ook in Nederlandsch-Indiii kwartaalsgewijze; 

b. de herinnering wegens wanbetaling wordt 
uitgeschreven wanneer de bijdrage niet voldaan 
is eene maand na afl.oop van het kwartaal waar
over zij verschu]digd is, en we! in Nederlandsch
Indiii door den algemeenen ontvanger van 
's Lands kas, bij wien de Jaatste bijdrage is ge
stort. 

(10) De bij artikel 26 bedoelde buitenge
wone bijdrage wordt ingehouden van de in
komsten over de eerste maand der verhooging. 
Over het gedeelte van het inkomen dat wordt 
ingehouden op den voet van het in dit lid be
paalde, is de gewone bijdrage niet verschuldigd 

(11) De onder a enc van artikel 27, eerstelid, 
bedoelde huwelijksbijdrage wordt ineens in haar 
geheel verschuldigd bij de toetreding als deel
genoot o~ het sluiten van het huwelijk, doch 
kan worden voldaan in zes-en-dertig. gelijke 
maandelijksche terrnijnen, aanvangende met 
de ma.and, volgende op die, waarin de schuld 
is ontstaan, dan we!, voor zooveel aangaat de 
deelgenooten; die i'n Nederlandsch-Indiii wnder 
inkomsten als locaal ambtenaar zijn of pensioen 

44 
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genieten, in zestig gelijke maandelijksche ter
mijnen, eveneens aanvangende met de maand, 
volgende op die, waarin de schuld is ontstaan, 
en voor zooveel aangaat de deelgenooten, die 
buiten Ne:lerlandsch-Indie zonder inkomsten 
als loca'l,I ambtenaar zijn of pensioen genieten, 
in twintig gelijke driem<J,<J.ndelijksche termijnen, 
aanvangende met het kalenderkwartaal vol
gende op de m:i.and, waarin de schuld is ont
sta:1,n. Is met de a.anzuivering der bijdrage in 
termijnen een aanvang gema.akt, dan wordt, 
indien de deelgenoot, wat zijne inkomsten be
treft, in andere omsta:idigheden gera.akt, in de 
wijze waarop de aanzuivering geschiedt, geene 
veranderiug gebracht. 

(12j Indien de onder a enc van artikel 27, 
eerste lid, bedoelde huwelijksbijdrage niet, is 
voldaan in de maand, waarin zij verschuldigd 
geworden is, wordt van het einde van genoemde 
maand af eene rente bijberekend naar reden van 
vijf ten honderd 's jaars. Bij aanzuivering der 
schuld in termijnen bedraagt elke termijn mits
dien: 

a. bij betaling in zes-en-dertig maandelijk
sche termijnen het 1/ 38 van hetgeen verschuldigd 
is bij het begin van de maand in welke de be
ta.ling aanvangt. vermeerderd met 71/, ten hon
derd; 

b. bij betaling in zestig maandelijksche of 
twintig driemaandelijksche t,ermijnen, onder
scheidenlij k het 1/ 80 of 1 / 20 vanhetgeen verschul 
digd is bij het begin va.n de ma.and, wa.arin de 
betaling aanvangt, vermeerderd met twaalf ten 
honderd. 

Wordt artikel27, lid 4, of lid5, dan we! artikel 
28, lid 9, op den deelgenoot toegepast, dan heeft 
bijberekening van rente alleen plaats, indien de 
schuld in termijnen wordt aangezuiverd en we! 
van het begin der maand af, waarin de betaling 
aanvangt. 

(13) Indien van de onder a en c van artikel 
27, eerste lid , bedoelde huwelijksbijdragen een 
dee! in termijnen is betaald, kan het overige 
gedeelte ineens worden volda.an. Op de be
dragen d er nog v &rschuldigde termijnen wordt 
dan eene rente in mindering gebracht naar reden 
van vijf ten honderd 's jaars. 

(14) De onder bend van artikel 27, eerste 
lid, zoomede de bij art1kel 29, eerste lid, bedoel
de huwelijksbijdrage wordt, indien d~ deelge
noot locale inkomsten geniet, ingehouden van 
die inkomsten o ;er de tweede maand der ver
hooging en zoo noodig mede van de inkomsten 
over de daarop volgende ma.and of maanden , 
!net <lien verstande dat geen i6houdingen plaats 
hebben tot een hooger bedrag dan dat, waar-

mede de bezoldiging per maand is vermeerderd. 
Over het gedeelte van het inkomen, dat wordt 
ingehouden op den voet van het bepaalde in <lit 
lid, is de gewone bijdrage niet verschuldigd. 

(15) De extra-bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 1 en 6 van ai-tikel 28 worden 
aan~ezuiverd op gelijke wijze als de huwelijks
bijdrage bedoeld bij lid 12, terwijl bij verzuim 
van kennisgeving binnen een jaar na de toetre
ding als deelgenoot, van de bij die leden 1 en 6 
bedoelde omstandigheden, de extra bijdragen 
ove7eenkomstig lid 4 van artikel 27 worden ver-
hoogd. 1 

(16) De extra-bijdragen, welke verschul
digd zijn krachtens lid 2 van artikel 28 worden 
aanfezuiverd: 

a. op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, 
bed<ield onder a van artikel 27, eerste lid, indien 
de lljjdrage wegens de wettiging zelf moet wor
den voldaan ; 

b. op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, 
bedQeld orider b en d van artikel 27, eerste lid, 
indipn de bijdrage bij vermeerdering van bezol
diging moet worden voldaan. Over het gedeelte 
van het inkomen, dat op dezen voet wordt inge
hou~en, is de gewone bijdrage niet verschuldigd. 

(17) De extra-bijdragen, welke verschuldigd 
zijn krachtens lid 3 en 4 van artikel 28, worden 
aangezuiverd op gelijke wijze als de huwelijks
bijdptge, bedoeld onder b en d van artikel 27, 
eerste lid. Over'het gedeelte van het inkomen, 
dat rwordt ingehouden op den voet van het be
paalde in <lit lid. is de gewone bijdrage niet 
verschuldigd. 

(18) De extra-bijdragen, ~elke verschuldigd 
zijn krachtens lid 7 van artikel 28 worden aan
gezuiverd op gelijke wijze .als de huwelijks
bijdtage, bedoeld onder b van artikel 27, eerste 
lid. Over het gedeelte van het inkomen, dat 
wor<Jt ingehouden op den voet van het bepaal
de in <lit lid, is de gewone bijdrage niet ver
schuldigd. 

(19) Indien de inkomsten van een deel
genoot tijdelijk zijn verhoogd en dientengevolge 
vool' hem een hoogere pensioensgrondslag is 
vastre teld, wordt, nadat die grondslag gedu
rende drie maanden heeft gegolden, een aan
van& gemaakt met de invordering van de ver
schu'ldigde buitengewone bijdrage, alsmede van 
de ,ventueel verschuldigde huwelijksbijdrage 
en extra-bijdrage. 

(20) Wordt een deelgenoot uit den localen 
dien t ontslagen zonder · toekenning van pen
sioeti of vervnlt het hem toegekende pensioen 
da.n wordt het door hem nog aan het fonds ver
schuldigde zooveel mogelijk ingehouden van 
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hetgeen hem nog aan bezoldiging of pensioen 
toekomt. 

(21) Aan een deelgenoot, die tijdelijk buiten 
Nederlandsch-Indie vertoeft en die uit hoofde 
van lid 14 van dit artikel of uit a-nderen hoofde 
nog een bijdrage aan het fonds heeft te voldoen, 
waarvoor geene betaling in termijnen · is toe
gestaan, kan worden vergund, die bijdragen 
aan te zuiveren in door de directie vast te stel
len termijnen. 

35. (l) De regeling van pensioenen en on
derstanden geschiedt in ederlandsch-Indie 
door den beheerder van het fonds, in Nederland 
door de directie, nadat de in Nederlandsch-Indie 
door den Gouvemeur-Genera.al, in Nederland 
door den Minister van Kolonien voorgeschreven 
bewijsstukken zijn overgelegd. 

(2) Wanneer de weduwen of de weezen zich 
in Nederlandsch-Indie elders dan op Java en 
:.Iadoera bevinden, kunnen de pensioenen en 
orn;lerstanden, onder nadere goedkeuring van 
den beheerder van het fonds, verleend worden 
door het Hoofd van het gewest, waarin zij ver
blijf houden. 

36. Geen onderstand wordt uitgekeerd: 
a. aan weezen, die een vast ambt in Rijks

of in loca,len Landsdienst bekleeden, dat wordt 
bezoldigd met minstens twaalf honderd gulden, 
dan we! minstens acht honderd gulden 's jaars, 
al naar mate het in of bruten de koloni"n wordt 
vervuld; 

b. aan offi.cieren van het Nederlandsche of 
Nederlandsch-Indische leger, dan we! in dienst 
van eene vreemde mogendheid ; 

c. aan weezen. die gehuwd zijn. 
37. ( 1) De onderstand voor kinderen., ge

boren na het overlijden van den vader, gaat in 
met de ma.and, volgende op die, waarin de ge
boorte heeft plaats gehad. 

(2) De onderstand voor kinderen, gewettigd 
na het overlijden van den deelgerechtigden va
der of de deelgerechtigde moeder, wordt geacht 
te zijn ingegaan met de maand, volgende op die, 
waarin het overlijden heeft plaats gehad. 

38. Voor de toepassing van artikel 23 en van 
artikel 36 onder c wordt een huwelijk, wettiglijk 
voltrokken in een vreemd land, doch dat niet 
van waarde is naar de wetgeving van Nederland 
of de koloniiin, gelijkgesteld met een wettig 
huwelijk. 

DERDE HOOFDSTUK. 

Bepalingen welke zoowel gel.den voor de (eigen) 
peneioenen der locale ambtenaren . als voor de 

uitkeeringen aan weduwen en weezen. 

39. (1) Voor elken Europeeschen localen 

ambtenaar wordt het bedrag zijner bewldiging 
over een ma.and a.ls pen,sioensgrondslag vast
gesteld . Voor hen die inkomsten tot wisselend 
bedrag genieten wordt door het gezag, dat die 
inkomsten regelt, bij hun aanstelling het bedrag 
bepaald, dat als hun bezoldiging zal worden 
aangemerkt. 

(2) Wanneer een Europeesch Jocaal ambte
naar twee of meer betrekkingen bekleedt, wordt 
voor elke betrekking afwnderlijk de pen ioens
grondslag vastgesteld . 

(3) Bij elke verandering in de bewldiging 
van een Europeeschen localen ambtenaar wordt 
in verband daarmede zijn pensioensgrondslag 
opnieuw geregeld. 

(4) De pensioensgrondslag wordt voorloopig 
geregeld door het gezag dat de belooning van 
den localen ambtenaar regelt. 

(5) Het bedrag wordt in het besluit, waarbij 
de belooning wordt bepaald, vermeld. 

(6) De vaststelling van den pensioensgrond
slag geschiedt door den beheerder van het fonds, 
den raad van Commissarissen gehoord. 

10. ( 1) Het deelgenootschap vangt aan met 
de maand, waarover voor bet eerst inkomsten 
a.ls Europeesch locaal ambtenaar worden ge
noten. 

(2) Met uitzondering van de gevallen in het 
tweede hoofstuk omschreven, eindigt het deel
genootschap met den dag waarop voor het laatst 
inkomsten a.ls Europeesch locaal ambtonaar of 
als gewezen locaal ambtenaar, worden genoten 
of op den laatsten dag van de ma.and waarop 
aanspraak op pensioen ten laste van het fonds 
ophoudt. 

41.. Wanneer bij aanvraag van pensioen of 
onderstand niet alle gegevens aanwezig zijn 
welke voor de berekening noodig zijn, kan eene 
voorloopige rutkeering worden toegekend, ge
grond op de voorhanden gegevens en onder 
voorbehoud van nadere regeling en verrekening . 

42. Geen pensioen of onderstand wordt toe
gekend dan met vermelding van gronden. 

43. De pensioenen en onderstanden worden 
n volle guldens verleend ; onderdeelen van een 

gulden tellen voor een gulden. 
44. (1) Wanneer pensioenen of onderstan 

den in strijd met de bepalingen van het regle
ment zijn toegekend, kunnen zij worden inge
trokken of de bedragen warden he1•zien. Het 
te weinig genotene over de laatste vijf jaren 
wordt a.an de rechthebbenden uitbetaald zonder 
bijberekening van rente, het te veel genotene 
niet te ug gevorderd. tenzij de fout is toe te 
schrijven a.an bedrog of arglist, gepleegd bij de 
aanvraag van pensioen of onderstand. 

44• 
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(2) Het nieuwe besluit zal de gronden voor· 
de herziening of intrekking moeten bevatten. 

45. (1) De pensioenen en onderstanden 
worden maandelijks of driemaandelijks uitbe
taald op de wijze voor Nederlandsch-Indiii door 
den Gouverneur-Generaal, voor elders door den 
Minister van Koloniiin te bepalen. 

(2) Het pensioen toegekend ingevolge arti
kel 3, lid 1, wordt voor het eerst uitbetaald over 
de ma.and volgende op die waarin het ontslag is 
ingegaan. Ingeval pensioen wordt toegekend 
kiachtens artikel 3, lid 2, wordt daarbij het tijd
stip van ingang bepaald. 

De uitkeeringen aan weduwen en weezen gaan 
in met den eersten der maand, volgende op die, 
waarop net recht is ontstaan. 

(3) De uitkeeringen worden uftbetaald tot en 
met de maand waarin zij wegens overlijden of 
om andere redenen vervallen. 

46. ( 1) De pensioenen en · Qnderstanden 
zijn onvervreemdbaar. De rechthebbenden 
kunnen daarover op geenerlei wijze beschikken, 
ook niet door verpanding of beleening. Indien 
zij last geven die uitkeeringen te ontvangen, 
kunnen zij die lastgevingen altijd herroepen. 
Alle hiermede strijdige overeenkomsten zijn 
nietig. 

(2) Onder de bij lid 1 verboden beleeningen 
zijn niet begrepen de voorschotten door locale 
of gemeentebesturen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, het
zij tegen matige rente verschaft, rnits de be
palingen, waarnaar die voorschotten geschieden, 
zijn goedgekeurd in Nederland door den Minister 
van Koloniiin, in Nederlandsch-Indiii door het 
betrokken Hoofd van ge '1<estelijk bestuur. 

(3) Wanneer een gepensionneerde in een 
gesticht of instelling van weldadigheid, door het 
openbaar gezag erkend, is opgenomen, of op 
welke wijze ook door of vanwege een locaal be
stuur wordt verpleegd, wordt, zoolang dat ge
schiedt, het pensioen uitbetaald aan het bestuur 
van dat gesticht, die instelling of dat locaal 
bestuur. 

(4) Indien het bedrag van het pensioen dat 
der verpleegkosten overtreft, wordt het verschil 
door het betrokken bestuur aan of ten behoeve 
van den gepensionneerde uitbetaald. 

, 47. (1) Een gepensionneerde, die veroor
deeld is tot gevangenisstraf, of tot hechtenis 
van drie maanden, tot plaatsing in een door het 
openbaar gezag ingestelde werkinrichting of tot 
eenige zwaardere straf, mist ged urende den tijd 
dat hij zijn straf ondergaat of zich daaraan ont
trekt, het genot van het pensioen (den onder
stand). 

(2) Ten aanzien van hem (haar) die zijn 
(haar) straf in Nederland ondergaat of zich al
daar door de vlucht aan de tenuitvoerlegging 
van het vonnis onttrekt, behouden Wij Ons voor, 
daartoe termen vindende, en ten aanzien van 
hem (ha_ar) die zijn (hare )straf in Nederlandsch
Indiii ondergaat of zich aldaar door de vlucht 
aan df tenuitvoer!egging van het vonnis ont
trekt, is de Gouverneur-Generaal bevoegd om : 

a. gedurende dien tijd over het pensioen van 
den (de) veroordeelde te beschikken voor zijn 
vrouw of voor zijne (hare) minderjarige afstam
melin~en in de rechte linie, of _van zijne (hare) 
bloed 1erwanten in de opgaande linie : 

b. voor zoover van de onder ci bedoelde 
bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt,, hem 
(haar) die de straf heeft ondergaan, in het genot 
te stel~en van een uitkeering, welke bij een straf -
tijd van minder dan Mn jaar, de helft van het 
bedrag van het pensioen over dien straftijd en 
bij een straftijd van langeren duur de helft van 
het jaarlijksch bedrag van het pensioen niet 
te boven gaat. 

(3) I Het l ste lid van dit artikel geldt ook 
voor een wees voo,· den duu van zijn verblijf 
in een!l tuchtschool, indien niet door de ouders 
of door den voogd in de kosten wordt bijgedra
gen, of in een door het openbaar gezag in het 
!even ~eroepen opvoedingsgesticht. 

48. (1) Een pensioen vervalt wanneer de 
gepensionneerde zich zonder Onze toestemming 
.n vreemden krijgsdienst begeeft of eene open
bare 1?ediening aanneemt door een vreemde 
Regee ing opgedragen. 

(2) In bijzondere gevallen kan een verval
len pensioen opnieuw worden toegekend. 

49. De deelgenooten zijn verplicht aan het 
fonds bij te dragen onder de voorwaarden en 
naar cJ,e regelen bij dit reglement bepaald . 

50. Alle bijdragen, die verschuldigd waren 
op he~ tijdstip van hare voldoening, zijn, met 
uitzon9-ering van het geval in artikel 15 bedoeld, 
onherroepelijk eigendom van het fonds . 

51. ( 1) Achterstallige bijdragen zijn aan te 
zuiverli)n voor de locale gebiedsdeelen door 5 
ten honderd van de pensioensgrondslagen, voor 
de ambtenaren door 2 ten honderd van hunne 
inkom,lten of pensioenen als locaal ambtenaar 
of gewezen locaal ambtenaar en we! boven de 
inhoudingen, die om andere redenen ten behoeve 
van h~t fonds moeten plaats hebben. 

(2) Achterstallige bijdragen van den amb
tenaar die van het eene gebiedsdeel naar een 
antler overgaat of die in dienst van het Gouver
nement treedt, worden op ve:rzoek van het ge
biedsdeel, waaraan de bijdrage nog verschuldigd 

1 
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is, van zijne inkomsten van het a.ndere gebieds- / Het tijdstip van ingang der uitkeeringen 
deel of van het Gouvernement ingehouden, een wordt bepa-0.ld door de directie of in Neder
en antler op de wijze, a.a.ngegeven in het 3de lid landsch-Indie door den beheerder. 
van a.rt. 13. 55. (1) Aan de van Nederla.ndsch--Indie 

52. (1) Hetgeen een deelgenoot bii zijn na.a.r Nederland of van ederland naar N;eder
overlijden nog aan het fonds schuldig is, wordt landsch-Indiii vertrekkende gepensionneerden 
zooveel mogelijk voldaan door inhoudingen van kan een voorschot van eene maand op . het 
tien tot dertig ten honderd - ter beoordeeling pensioen en den onderstand worden verleend 
in Nederla.nd van de directie, in Nederla.ndsch- boven het toekomende over de maand van 
Indie van den beheerder van het fonds - van vertrek. Het voorschot wordt aangezuiverd 
het pensioen der weduwe en den ondersta.nd door stilsta.nd der uitkeering. 

·der kinderen, tenzij de deelgenoot niet bumen (2) Voorschot op de uitkeering van een 
een jaa.r na de voltrekking van het huwelijk, gepensionneerde wordt zoo noodig verhaald 
wa.a.ruit de betrekkingen zijn achtergelaten, op de weduwe 0£ op de kinderen. • 
van die voltrekking had kennis gegeven, in (3) De in lid 1 bedoelde gepensionneerden, 
welk geval de inhoudingen dertig tot vijftig ten zoomede zij, die in Nederla.nds~h-Indie van 
honderd van het pensioen en den ondersta.nd vaste woonplaats veranderen, worden. voorzien 
bedra.gen. van een bewijs van ophouding van beta.ling. 

(2) De hoogste inhoudingen, onderscheiden- . 56. Op de pensioenen en onderstanden 
lijk van dertig en vijftig ten honderd, moeten mogen bij administ.ratieven maatregel geene 
worden toegepast, indien de bijdra.ge zoo noodig a.ndEJre kortingen worden verleend dan die, 
met inbegrip van de verschuldigde rente, niet welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn toe
binnen vijf ja.a.r, nada.t het recht op uitlr.eering gelaten, met uitzondering dat de pensioenen 
is ontsta.a.n, kan worden a.a.ngezuiverd. der deelgenooten aan korting mogen worden 

(3) Indien de bij lid 1 en lid 2 bedoelde in- onderworpen, tot ten hoogste tien ten honderd 
houdingen over een !anger tijdva.k loopen da.n der pensioenen, wegens schulden aan den 
voor de oorspronkelijke regeling van de betaling lande of aan locale gebiedsdeelen. 
der bijdragen gold, wordt over den langeren 57. (1) De vorderingen van het fonds 
duur eene rente naar reden van vijf ten honderd wegens gewone bijdrage, zoomede de vorde
's jaars bijberekend. ringen op het fonds wegens pensioen of onder-

( 4) Voor schuld aan het fonds de n\r t kan stand, verjaren door verloop van vijf jaren. 
worden ingehouden van uitkeeringen ann de (2) De vorderingen van het fonds wegens 
weduwe en (of) nagelaten kinderen zijn de erf- buitengewone bijdrage, huwelijksbijdt·age en 
genamen van den deelgenoot_ aansprakelijk. "xtra-bijdrage verjaren door verloop van 

(5) Voor zoover niet anders ie bepaald, dertig jaren. 
wordt van Echulden, die niet binnen een jaar 58. Behalve in het geval, dat een vi,rpli cht 
na het overlijden van den deelgenoot zijn a.an- deelgenoot zijn deelgenootschap ingevolge 
gezuiverd, na verloop van elk jaar eene rente artikel 34, lirl. 5, heeft verloren en in het geval 
van vijf ten honderd 's jaars bijberekend. · dat aan een nit den localen dienst ontslagen 

53. (l) De locale besturen van de gebieds- Europeesch ambtena.ar pensioen wordt toege
deelen bij welke de deelgenooten in dienst zijn, kend, dat niet ingaat met de maand volgende 
dragen zorg voor de invordering van de bij- op die, waarin hij den localen dienst heeft 
dragen en zijn voor het verschuldigde ver- verlaten, wordt, indien een gewezcn deelgenoot 
ant,woordelijk opnieuw tot het fonds toetreedt . bij de toe-

(2) Het door gepensionneerden verschul- passing der bepalingen van dit reglement met 
digde wordt ingehouden van hunne pensioenen. zijn vorig deelgenootschap geen rekening ge-

54. Bij vermoedelijk overlijden van een houden. 
deelgenoot of van een wedtnve; ter beoor- 59. Tijdelijk gemis van bet genot van 
deeling in Nederland van de directie, in Neder- pensioen ingevolge artikel 47 van het regle 
landsch-Indie van den beheerder van het fonds, ment heeft niet tengevolge het verloren gaan 
kan tot de regeling van het pensioen of den van het deelgenootschap in het f~nds. 
onderstand worden overgegaan tegen afgifte 
van een verklaring ten genoege van het gezag, 
door hetwelk de regeling der ui.tkeeringen ge
schiedt, dat de gelden welke later mochten 
blijken ten onrechte te zijn genoten, zullen 
worden teruggegeven. 

VIERDE HOOFDST K. 

Van de vorming en het beheer van het fond,g en 
het toezicht op dat beheer. 

60 , (1) Er wordt opgericht een fonds, ge. 
naamd Pensioenfonds voor Europeesche locale 
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a mbtcnaren in Nederlandsrh-Indie, dat ten 
doe! heeft het toekennen van pensioenen en 
onderstanden volgens de bepalingen van dit 
reglement. 

(2) Het fonds wordt gevormd en in stand 
gehouden: 

a. door de op grond van de vorenbedoelde 
bepalingen betaalde bijdragen ten behoeve 
van de in lid 1 bedoelde pensioenen en uit
kceringen; 

b. door de renten verkregen uit de belegging 
van die bijclragen, voorzoover cleze niet noodig 
zijn voor het beheer van het fonds, en 

c. door toevallige baten. 
(3) Uit het fonds worden betaald: 
a. de in lid 1 bedoekle pensioenen en orider

standen; 
b. de kosten van het beheer van het fonds, 
61. (1) Het fonds is gevestigd te 's-Graven

bage en is rechtspersoon. 
(2) Het wordt, gezamenlijk met andere 

fondsen voor Koloniale Jandsdienaren, onder 
bet oppertoezicht van den Minister van Kolo
nien en onder het toezicht van commissarissen, 
beheerd door een directeur. De Minister van 
Koloniiin stelt de dienstvoorschriften voor den 
directeur vast. 

(3) De directeur wordt bijgestaan door een 
tweeden di recteur, die hem bij verbindering. 
afwezigbeid of ontstentenis vervangt . 

(4) Bij verhindering, afwezigheid of ont
. stentenis van den directeur en den tweeden 

directeur beiden, voorziet de Minister van 
Kolonien in hunne tijdelijke vervanging. 

(5) De directeur of degene, die hem ver
vangt, vertegenwoordigt het foncls in en bu:iten 
reohten, behalve in Neder/,andsch-Indie, waar 
die vertegenwoordiging gesohiedt door eenen 
beheerder, die overeenkomstig hem door den 
direoteur ·te geven voorschriften, het beheer voor 
het fonds en andere fondsen gezamenlijk voert. 

(G) De directeuren worden door Ons be
noemd, de beheerder in Nederlandsch-Indie door 
den Gouverneur-Generaa.l. 

(7) Bij afaonderlijk besluit wordt door Ons 
vastgesteld welke ambtenaren en bedienden 
bij de direotie der in lid 2 bedoelde fondsen 
zullen werkzaam ziin en worden de bezoldi 
gingen dier ambtenaren en bedienden, zoo
mede die qer directeuren geregeld. 

(8) De bezoldiging van den beheerder in 
Nederwndsch-Indie, zoomede bet aantal, de 
bezoldiging en de wijze van benoeming van de 
verdere ambtenaren en bedienden bij de fond
sen aldaar worden geregeld door den Gou,er
neur-Generaal . 

(9) Het aandeel in de sorumen , waarover 
de directeu r en de beheerder ten laste van het 
fonds voor maand- en daggelders, kantoorhuur 
en andere uitgaven mogen beschikken, wordt 
i n de jaarlijks op te maken begrooting ,an 
ontvangsten en uitgaven van het fonrl.s opge
nomen. 

(10) De commissa.rissen in Nederland, ten 
getale van ten hoogste vijf, wordPn door Ons, 
op vqordracht van den Minister van K olonien, 
benoemd en ontslagen. Zoo mogelijk bestaat 
de meerderheid der commissarissen nit deel
genooten in het fonds. Zij ontvangen voor 
hunne bemoeiingen eene door den Minister 
van Kolonien te bepalen vergoeding. 

(11) De Minister v:in Kolonien stelt de 
voor~chriften voor het toezicht vast. 

(12) De oommissarissen in Nederlandsch
Indie, ten getale van ten hoogste vijf, worden 
door den Gouverneur-Generaal benoemd en 
ontsllLgen. 

( 13) . Zij ontvangen voor hunne bemoeiingen 
eene door den Gouverneur-Generaal vast te 
stellen vergoeding. 

(14) De Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indie stelt de voorschriften voor het 
toezicht vast. 

( lq) Ten laste van het fonds wordt ge
braclit een aandeel in de kosten van de be
zoldigingen en andere kosten van beheer en 
toezicht over de in lid 2 bedoelde fondsen, 
zoomede een aandeel in de kosten van de 
pensioenen, onderstanden, wachtgelden, voor
loopige bezoldigingen, non-activiteits- en ver
lofsbezoldigingen, kosten van overtocht en 
uitrusting en andere tegemoetkomingen, welke 
aan de ambtenaren en de bedienden der fondsen 
e11 hunne weduwen en weezen worden toege
kend. 

(16) Voor de verrekening der uitgaven met 
de a1dere fondsen, welke onder dezelfde directie 
staan, zoomede van de uitgaven, welke ten 
laste van de Staatsbegrooting of van de In
disch,e begrooting worden gcdaan doch door 
de fqndsen moeten worden vergoed, of welke 
door het fonds voor den Staats- of den I ndischen 
dien~t worden gedaan, worden in Neder/,and 
door den Minister van K olonien, in Neder
landach-Indii! door den Gouverneur-Generaal 
de noodige rei;elen gesteld. 

( 17) De gelden, die voor belegging beschik
baar komen, worden zoo spoedig mogelijk op 
een der volgende wijzen belegd: 

1°. in schuldbewij zen, als voorkomendc 
op de laatst openbaar gemaakte lijst der 
scbu]dbewijzen, waarin de J avasche 3ank haar 
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kapitaal en haar reservefonds mag beleggen, 
of op die van fondsen, welke in aanmerking 
komen voor de belegging van gelden der 
Rijksvenekeringsbank; 

2°. in andere dan de onder 1 °. bedoelde 
schuldbewijzen onder voorbehoud van vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Kolonien; 

3°. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland of Nederlandsch-Indii 
gelegen, met inachtneming van de algemeene 
voorwaarden en waarborgen, welke voor 
Nederland door den Minister van Kolonien en 
voor Nede,.Zandsch-Indie door den Gouverneur
Generaal zullen worden vastgesteld. 

( 18) De Minister van Kolonien bepaalt op 
welke wijze het aankoopen en te gelde maken 
van effecten zal geschieden en de geldswaardige 
papieren, eigendom van het fonds, worden 
bewaard. 

62. (1) In Nederland worden de ontvang
sten van het fonds in 'sRijks schatkist gestort 
en geschieden de betalingen ten laste van het 
fonds uit die schatkist, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door tusschenkomst van de directie. 

Ook kan de Minister van Kolonien bepalen 
dat voor de ontvangsten en betalingen gebruik 
zal worden gemaakt van een door hem aan te 
wijzen bankinstelling of van den postcheque
en girodi_enst. 

(2) In Nederlandsch-Indie zijn de alge
meene ontvangers van 's Lands kassen belast 
met het ontvangen en betalen voor het fonds 
of kan daarvoor van eene door den Gouverneur
Generaal aan te wij zen bankinstelling worden 
gebruik gemaakt, of van den postcheque- en 
girodienst, nadat deze aldaai: is ingevoerd. 

(3) De regelen, bij het ontvangen en be
talen in acht te nemen, zoomede de voor
waarden, waaronder eene . rekening bij eene 
bankinstelling of bij den postcheque- en giro
dienst kan worden geopend, worden vastge
steld in Nederland door den Minister van 
Kolonien, voor zoover de handelingen bij 
's R\jks schatkist betref,t in overleg met den 
Minister va,n Financien, in de kolonien door 
het koloniaal bestuur. 

(4) De wtize 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 directeur is uitsluitend rekenplichtig 
aan den Minister van Kolonien. 

63. Van de ontvangsten en uitgaven voor 
het volgend jaar wordt telken jare een be-

grooting opgemaakt, welke den Minister van • 
Kolonien ter goedkeuring wordt aa.ngeboden. 

64. V66r het einde van elk jaar zendt de 
directie door tusschenkomst van de commis
sarissen van het fonds aan den Minister van 
Kolonien een omstandig verslag van den staa.t 
van het fonds en van haar werkzaamheden in 
het afgeloopen jaar met de a.lgemeene verant
woordingsstukken. 

65. Orn de vijf jaren, voor het eerst in het 
jaar 1925, stelt de directie van het fonds 
een nauwkeurig onderzoek in. in hoeverre 
de op het fonds ruste_nde verplichtingen door 
de inkomsten en bezittingen van het fonds 
worden gedekt en wordt in verband daar
mede eene wetenschappelijke balans opge
maakt. 

66. (1) In het belang van het in artikel 
65 bedoelde onderzoek zijn de deelgenooten 
verplic!J.t om de vijf jaren, voor het eerst · in 
het jaar 1925, telkens op 1 Januari vragen
lijsten in te vullen en in te dienen, in Neder
landsch-Ind.ii\ aan den beheerder, in Nederland 
aan de directie van het fonds. Bovendien 
zijn de deelgenooten gehouden tusschentijds 
vragenlijsten in te vullen en in te dienen. 
telkens wanneer zulks door de directie of den 
beheerder van ·het fonds noodig wordt geoor
deeld. 

(2) Aan de deelgenooten, die verzuimen 
hunne opgaven in te zenden, wordt in de maand 
volgende op die, waarin de lijsten moesten 
worden ingevuld, door de directie · dan wel 
den beheerder van het fonds een termijn ge
steld, binnen welken zij alsnog aan hunne 
verplichting hebben te voldoen. W ordt hier
aan dan nog niet voldaan, dan wordt in Neder
landsch-Indie door den beheerder van het 
fonds, in Nederland door de directie aan den 
nalatigen deelgenoot, indien hij bezoldiging · 
of pensioen geniet, ten bate van het fond., eene 
boete opgelegd van een ten honderd van het 
bedrag van drie maanden bezoldiging of pen
sioen. Deze boete wordt ingehouden, bij de 
eerstvolgende uitbetaling van bedoelde in
komsten. Gelijke boete wordt iedere drie 
maanden van die inkomsten ingehouden, 
zoolang de deelgenoot in gebreke ' blijft de 
opgave in te zenden. Door de vrijwillige deel
genooten, die den in het vorige lid bedoelden 
termijn hebben laten voorbijgaan zonder de 
opgaven in te dienen, is eene boete ten bate 
van het fonds verschuldigd van tien ten honderd 
van hun gewone bijdrage over drie maanden 
ten bedrage van minstens vijftig cent. Hun 
wordt een termijn voor de· betaling dier boete 
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, ge$teld. Bij niet-betaling binnen dien term\jn 
gaat het deelgenootschap verloren. 

VIJFDE HOOFDSTUK 

Slotbepalingen. 

67. l:;>e Gouverneur-Generaal wordt ge
_machtigd bij ordonnantie te bepalen welke 
van de op het tijdstip van de inwerkingtreding 

van dit reglement in dienst zijnde Europeesche 
lorale a.mbtenaren van de toepassing daa.rva.n 
worden uitgezonderd, zoomede de voorwaa.rden 
waaronder dit geschiedt. 

68. Wanneer geschil ontstaat over de toe
passing van , dit reglement, wordt daarin door 
Ons voorzien . bij een met redenen omkleed 
beslµit. 

69. (1) Wij behouden Ons voor, voor elk 

TABEL I 
behoorende bij artikel 27 van het Reglement. 

VERHOOGING VAN DE H"UWELIJK 
VANEEN 

Ouderdom I OUDERDOM VAN D 
v:;;e_n_ 2_0_*_ 2_1 ___ 2_2_2_3~ 2_4 _2_5_ 2_6_1_27-,-9-8~\-29- ,-3~0- ,-3-I~j-39-,-3-3~,-34-,-3-5~j-3-6 ~,3-7~\-38-.--/3-9~,-40.......,\-41- ,, 4-2'/ 4-13 

~ -
25 10 I 
26 12 11/ 
27 14 13 12 / 

1 

2s 22
1 

19! l6 13 I 
29 291 261 ?2 181 14 
30 38 341 301 251 20 15 
31 45 41 36 31 26 21 16 
32 521 47 421 37 32 27 22 1 : :1 ~~ :: g !! ~~ ~: ~ 
35 701 65 60 55 50 45 40 35 
36 77 72 67 62 57 52 46 4 
37 84 79 74 69 64 59 53 4 
38 911 86 81 76 71 66 60 5 
39 98 93 88 83/ 78 73 67 6 
40 105100 95 90/ s5 so

1 
74 6 

41 1121101102 97 93 ss! 82 7 
42 119114 1091051011 96 90 8 
43 126,121 11711311091041 98 9 
44 133129125121117 112106 10 

~ i:
1

11!i 1!g1~~g~i~glnt1? 
47 152149146143 13913513012 
48 158156154151 147143

1
13813 

49 164162116015715315014614 
5) 170,

1

168166163160115715415 
51 17617 17216916616316115 
52 182180 l 7817517216916716 
53 1~!18618418117817517216 
54 1~19218918 183\18017717 
55 200197194191188185118217 
56 205,202199119_ 6193/191,18818 
57 210207 204201199,197194 19 
58 215 213210207205 20320019 
59 220:218!216'21312112091206 20 
60 22522822121921721521220 
51 · 230:228/1226 2241222 2201211 21 
62 285,233 231229 227 225 222 21 
63 2401238 236 234 232 280 227 22 
64 2451243 24 l 2391237)235(232 22 
65 250 248 246,244 242 240 237 23 

I 

7 
3 18 
9 24 19 

30 25 20 
1 36 31 26 21 ' 
7 42 37 32 27 22 
4 48 43 38 33 28 23 
1 55 49 44 39 34 29 24 
8 62 56 50 45 40 35 3i) 25 
6 70 64 58 52 46 41 36 31 26 
4 78 72 66 60 54 48 42 37 32 27 
2 86 80 73 67 61 55 49 44 38 33 28 
0 94 88 82 76 70 64 58 52 47 41 35 . 29 
8102 96 9) 84 78 72 66 60 54 48 42 36 30 
7111 105 99 93 87 81 75 68 61 54 49 43 37 31 
5120 114 108 101 94 88 82 76 69 62 56 50 44 38 32 
3128 123 117 110 103 97 91 84 77 70 63 57 51 45 39 33 
2137 132 126 119 112 106 99 92 85 78 71 64 58 52 46 40 
1146 141 135 128 121 1•4 107 100 93 86 79 72 65 59 53 47 
8154 149 143 136 129 l:t2 115 109 102 95 88 81 73 67 61 55 
4160 156 150 143 137 130 124 118 111 104 97 90 83 76 69 63 
9166 162 156 150 145139 133,127120 113 106 99 92 85 78 71 
4171 167163 158 153148 142136129 122 115 108 101 94 87 80 
9176 172168 164 160/156 151145138 131 124 117 110 103 96 89 
5 182 178174 171 167163 158152146 139 132 125 118 111 104 97 
1188 185181 178 173168 164159153 146 140 133 126 119 112 105 
7194 191188 184 179174 170165159 153 147 141 134 127 120 113 
3200 197 194 190 185 180 176 171 165 159 154 149 142 135 128 121 
9206 203,200 196191 186181 176171 166 161 156 150 143 186 129 
4211 20r05 202197 192 187 182178 173 16.8 163 158 151 144 138 
9216 213210 207203 198 193 189185 180 176 171 165 159 153 147 
4221 2182i5 212208 204200 196(92 187 183 179 174 168 162 156 
9226 223220 21'.7 214 210206 203199 195 191 187 181 175 169 164 
4231 22si22i; 222:219 216213 210207 203 199 195 190 184 178 172 

♦ 

. 
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bijzonder geval, waarin dit reglement niet 
voorziet, bij een mat rejenen omkleed besluit 
eene afzonderlijke regeling te maken. 

(2) Ook behouden wij Ons voor bij een met 
redenen omkleed besluit ten gunste van be
langhebbenden van dit reglement af te wijken 
indien in bijzondere gevallen daartoe aan
leiding bestaat. 

70. Dit reglement treedt in werking op 

een door den Gouverneur-Generaal te bepalen 
datum. 

71. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van ,,Europeesch locaal pen-
sioenreglement'". 

Behoort bij het Koninklijk besluit dd. 4 
Augustus 1920 (Staatsblad n°. 684). 

Mij be'{end, 
De Minister "an Kolon ien, DE GRAAFF. 

PDRAGE INDIEN EEN DEELGENOOT HUWT OF DE BEZOLDIGING 
EHUWDEN DEELGENOOT VERMEERDERT. 

d Opmerkingen. ROUW. Ouderdom I 
4445 \ 46 147 148 149 150 151 \ 52 1·53 154 155 / 56 157 158 159 / 60 v~~n~n 

' 

' 

' 

I 

' 

* De get,allen n 
deze tjj gelden ook 
indien de vrouw 
jonger dan 20 jaar 
is. 

1, 

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 
55· 

. 

I 

34 
41 35 
49 43 36 
57 51 44 37 
65 59 52 45 38 
73 67 60 53 46 39 
82 75 68 61 54 47 40 
90 83 76 69 62 55 48 41 
98 91 84 77 70 63 56 49 42 

106 99 92 85 78 71 64 57 50 43 
114 107 100 93 86 79 72 65 58 51 44 
122115108101 94 87 80 73 66 59 52 45 
131124 117110103 96 89 82 75 68 61 54 46 
140133126119112105 98 91 84 77 70 63 55 47 
149142 135128121114 107 100 93 86 79 72 64 56 48 
158 151144 137130123116 109102 95 88 81 73 65 57 49 
1661601631146139132125 118111104 97 90 82 74 66 58 50 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

I 
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TABEL II, 
behoorende bij artikel 27 van het reglement. VERHOOGI NG VAN DE H UWELIJl 

-
Ouderdom I OUDERDOM V l 

_v_am_n_a~-~-n~2=0=•=12=1=1=22=· =12=3=·=24==
1
2=5=1=26==12=1=\=28==12=9==3=0=·=31=132 33 134 35 I 36 ! 37 I 38 I 39 \ 40 : 41 \ 42 \4 

~~ }gl 121 101 I 1' I I I I 
27 221 18 151 12 10 
28 31 26 22 18 15 12 10 
29 40 351 30 26 22 18 151 12 101 
30 50 45 40 35

1 
30 26 22 1s

1 
15 12 10 I 

31 60 541 49: -Hi 391 34
1 

29
1

1

25, 21 17, 131 101
10 32 70 64 58 52 47 42 37 32 27 22 17 13 

33 I 80 73
1 

66 60: 54 49 43 38! ~2 27 22 18
1 

141 11 

~i 11i~ i1 ~~ ~g, ~~ ~~ gg1 t~1 :~ :i, ~~ ~~1 ~: 1~1 u 11 
36 '111 1031 95: 881 811 74 68 611 54 48 42

1 
36[ 30' 241 19 15 12 I 

37 122114106 98 9 l 84 77 701 63 56
1 

50 44 38 321 26 21 lo 12 
38 133125 117109

1
101 94 87 80 731 66 591 521 45 39 33 27 22 17 15 

39 144136128120 ll2 104 97 901 831 761 68 61 54. 471 40 34' 281 23 181 14 
40 

1
155 147 1391311123 116109102

1 
951 87 79

1 

71 63 55 47 41 ' 35 29 241 191 15 
41 l167 159151143135 128 12lll141101I 99 911 821 73 64 56 50 441 38 32 26 21 16 
42 117917116315514814113412711201112 103 93 831 74 66 60 53 47 40' 331 27 22, 17 
43 191 183175168161 154147140133125116 106 96 87 78 70 631 56 49 42 35 29 23 1 
44 203195 183181117-!1671 60 152°144136128 119110100 91 82 741 66 581 50 43 361 30 2! 
45 215 208201 194187180172 164

1

156.148 140131,122113104 95' 86 77 68 59 51 44 37 3 
46 228221214207200 193 1851771691161 153 144135126117\1081 981 87 771 68 60 53, 45 3. 
47 241 234227220213 206 19811901821174'166 158

1
1491391301121 1110 99 89 79 70 62 54 41 

48 254 24 7 240 233 226 219 211203195,187179 l 711162 152143 134 123113 1021 92 82 73 65 5' 
49 12s1 260 253'246239 232 2242162082001

1
1921183174

1
165156 147 1371271161

1
106 96 86 77 61 

50 
1
280 273 266 259252 24523712292211213,205196187178169160151141130120110100 oo s1 

51 1294287 280 2731
1
266 259 251243,235,227/219 2102011192183

1

174 1651561461135 125 114 103 9! 
52 308 301294287 280 273 266258250242 234

1

22521612071981189 180171161 152 141 129 ll 7 101 
53 322 315

1
30s 3011294 287 2801

1
213 2651257 ~49 241232

1
223 214 205 196187 l 77 167 157146 134 12! 

54 
1
336 329,322 3151308 301 294 287 280

1

1
21212641256 248 240 232 223 214204194184 174 162150 13• 

~ ~~-~~m~~~•~m~e~~mlmm~~~m~ 
56 365 358 351344j337 330 3241317 311304

1
297 290 2821274 266 258 249 239 229 219 208 1971185 l 7l 

57 380 374 367 360,353 346 3401334 328 322 815 308 300 292 284,2761267 257 24 71237 226 214 202 19j 
58 395[389 383 377,370

1
363 358135213461340 !134

1

3271319 311 3031294 285 275 2651255 244 233 221 20. 
59 410 405 399 393 38-8 382 376 370 364 358 852 345 3371329 321 312 3031293 2831273 26212501239 221 
60 425 420 415 410 405 400 394 388 3821376 370 363 355 347 339 330 321311 3012912801269 257 24/ 
61 440 436 432,4211423 4181412:40614001394 3s113so1

1
312 364 3561347 338 328 3181308

1
297 2861274 26 

62 455 45144 7 443 439 4341429 423 417 410 403 396 388 380 372 363 3541344 334,324 314 3031291 27 
63 470 466 462 458 4541450

1
44514391433 426 419

1
41214041396 3881379 3701360135013401330 319 307 29 

64 485 4814 77 4 73 469
1
4651460:45414481

1
442 4351428!4201412 ~04 395 386 376 366 356 345 333 32130 

65 500 49~492 488 484 480,475.469,463.457 450'. 442,434'.426 418.410 401391381,37136013481°36:32 

5 Augustus 1920. BESLUIT, tot vaststelling I Minister van Arbeid vnn 30 Juli 1920,n°. 13640 
van het formulier van afkondiging van afdeeling Volksgezondheid; ' 
plaatselijke verorJ.eningen op de ken.ring Hebben goedgevonden en verstaan: 
van waren. S. 685. te bepalen: 

· Art. 1. Het formul ier van afkondiging, 
bedoeld in artikel 10, eerste lid der Warenwet, 
Staptsblad 1919, n°. 581, luidt: 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 17 Juni 1920, n°. 10522, afdeeling 
Volksgezondheid; 

Gezien artikel 10, eerste lid van de Warenwet, 
Staat8blad 1919, n°. 581 ; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur moet worden vastgesteld het 
formulier van afkondiging voor de verorde
ningen op de keuring van waren ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1920, no. 41) ; 

Gelet op het na,der rapport van Onzen 

,,De burgemeester en wethouders van ..... 
doen te weten, dat door den raa.d d ier gemeente 
in zijne vergadering van . . . . . . . . is vastge
steld de volgende verordening : 

(titel der verordening) 
(inhoud der verordening) 

zijnde deze verordening door de Gedep. Staten 
van . . ..... bij besluit van . ..• . . . (bij Konink-
lijk besluit van . ... . ... ) goedgekeurd". 

En is hiervan afkondiging geschied naar het 
behoort, den . . . . . • . enz". 

. I 

-

' 
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mRAGE INDIEN EEN GEHUWDE DEELGENOOT WORDT. 

VROUW: Ouderdom t = Q <> 

~ 45 146 147 j48 , 49 j5o l 51 j52 j 53 j54 j55 156 j57 j58 j59 160 161 l 62 163 64 165 
van den E.., 

o...S 

I I 

~9 
25\ 20 
321 261 21 

ig, if I ~l1 
~: 23 

58 50 '12 35 29 24 I 
701 60 51 43 36 30 25 

' 

821 72 63 54 4 7 401 331 26 
H 65 W~HW ~ Hn I 

1 

' 
10 99 89 80 70 61 521 43 35 28 . I 
25 114103 93I 83 73 631 53 44 36 29 I I I 
421301191071 96' 86 761 66 561 461 38 30 I 

5911471351231111 99I 88 78 681 58 48 39
1 

31 I 
7811651 52139112611411021' 911 801 69 59

1 
491 40

1 
32 ' I I I 

971184111157143130 117105 .93 82 12 s1 51 42 33 I 
1420218917516l jl4711341211081 96 851 74 63l 53 431 34 I 
33

1
220'2061921178164150'137124111 9S1 88 77 66 55 451 35 

50
1
237 224 210 1951181168!1551141°j l28115103 911 79: 68 57 461 36 • 

66
1
253

1

240226
1
2121199186172'158144111311118 106 03 81 69 58 471 37 

82
1
269 256 243 230

1
217 2041190

1
1761162148'13411211108 95 821 70 59 481 38 

971285 27226012471235 222 208194180jl66)5111371124 lll 971 84
1 

73 61 ~~I 391 
1230028827626425224-0227213,198,183169155141127113100 88 76 641 5240 
J--

(inhoud der verordening) 

man. o ... 
25 
26 
27 -~ 
28 ... 
29 . i 
30 0 

31 "" 
32 = "' 33 "O 

34 .. ., 
35 !:>I; 

36 § 
37 ;I'. 38 

" 39 0 ... 
40 > 
41 a, 

42 -0 

43 = a, 

44 ~ 
45 .:: 
46 ..s: 
47 0 

0 
48 = 49 a, 

-0 
50 .; 
51 OD 

52 :~ 

53 
.... 
Q) 

54 :,l 

"' 55 -0 

56 = 
57 

J 58 
59 " 60 

_., 
Q) 

61 eo 

62 " 
63 ~ 

64 .. 
65 

In geval van toepassing van artikel 197 der 
Gemeentewet worden de woorden: ,,bij be
shut van . . . . . . . goedgekeurd" vervangen 
door de woorden : ,,goedgekeurd blijkeru het 
niet inzenden van hunne beslissing. of van 
bericht de beslissing verdagende, binnen twee 
maanden na den dag, waarop de verordening 
hun is aangeboden" . 

En is hiervan afkondiging geschled naar bet 
behoort, den . . . . . . . enz" . 

, 2. In het geval , bedoeld in artikel 9, derde 
lid der Warenwet, Staatsblad 1919, n°. 581, 
luidt het formulier van afkondiging, bedoeld 
in artikel 10, eerste lid dier wet, aldus : 

,,D~ burgemeester en wethouders van ..... 
doen te weten, dat door de Gedeputeerdo 
Staten van • . . . . . . . bij besluit van ...... . 
is vastgesteld de volgende pla.a.tselijke ver
ordening: 

(titel der verordening) 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een . door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, he.twelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State zal worden gezonden. 

Soestd ijk, den 5den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitge.g. 3 Sept. 1920.) 

6 AugustUB 1920. BESLUIT, tot toekenning eener 
uitkeering aan gemeenten uit de opbrengst 
der Oorlogswinstbelasting. S- 686. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Financien van den 3 Augustus 1920, n°. 156, 
Genera.le Thesaurie; 

Gezien de wet van den 30 Juli 1920 (Staata
blad n°. 631) tot wijziging en verhooging van 
het zevende hoofdstuk B der Sta.atsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920 (Tweede uitkeering 
a.an gemeenten uit de opbrengst der Oorl9gs
winstbelasting) ; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
Aan de gemeenten, genoemd op den a.an 

dit besluit. toegevoegden staat, a.ls uitkeering 
uit de opbrengst der Oodogswinstbelasting 
toe te kennen de bedra.gen, op dien staat voor 
elke gemeente vermeld. 

Onze Minister van Financien is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepla.a.tst. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini-ster van Financien, DE VRIES. 

(Uitgl!{l, 30 Aug. 1920.) 

BIJLAGE, behoorerul, bij het Koninldijk besluit 
van den 6 Aug'U-8t'U-8 1920 (Staatsblad 
n°. 686), tot toekenning eener uitkeering 
aan gemeenten uit de opbrengst der Oorlogs
winstbelasting. 

N oordbrabant. 
Bake! c. a .. 
Bergen op Zoom . 
Boxtel . 
Breda .. 
Capelle 
Escharen 
Gemert 
Grave .. 

1,147 
1,554 

29,127 
49,542 

1,528 
2,948 

10,641 
522 

Apeldoorn .... .. .. . . f 
Amhem . 
Barneveld 
Bemmel 
Bergh . . 
Borculo . 
Culenborg 
Didam .. 
Doetinchem 
Doornspijk 
Echteld . 
Ede .. . 
Eibergen . 
Epe ... 
<Fl:ameren . 
<?eldermalsen . 
Gendringen . 
Gent ... 
Haaften .. 
Harderwijk . 
Hengelo .. 
Hummelo 
Kesteren . . 
Lichtenvoorde 
Lochem .. 
Maurik 
Nederhemert 
Nijkerk 
Nijmegen 
Renkum 
Rheden 
Tiel .. 
Vorden 
Vuren . 
Wa.denoyen 
Wehl 
'finterswijk 
Wisch .. 
Zelhem 

Heesch 
Helmond 
's-Hertogenbosch 
Hilvarenbeek . 
Leende 

1,493 Zevenaar • 
409,427 Zutphen . 

Mierlo . . 
Nistelrode 
Oerle 
Raamsdonk 
Rosenda.al c. a.. 
Rijswijk .... . 
Veen .... . 
Vrijhoeve-Ca.pelle 
Werkendam 

Angerlo . . . 
Gelderlarw,. 

56,960 
3,027 Zuidhollarul,. 
1,537 Albla.sseldam . 
9,969 All.phen a/d. Rijn 

326 .Ameide 
392 ¾kel . 

24,745 I Berkel . 
23,348 , Boskoop . 

480 I Brielle . . 
3,875 

1 
Capella a/d. IJssel 

93 Delft 
4,515 Dordrecht 

Dubbeldam 
1 Gorinchem 

10,281 Gouda . . . 

700 

509,079 
1,170,882 

60,932 
36,172 

1,637 
2,677 

41 ,938 
11,155 

103,227 
2,979 
1,224 

70,047 
30,868 
10,795 

6,956 
31,521 
56,455 
3,123 
5,790 

95,608 
3,761 
8,902 
1,273 

11,467 
6,947 

15,574 
2,(i65 

11,595 
438,254 
107,166 
167,101 
143,431 

2,592 
1,149 

623 
2,689 

28,327 
7,242 

19,981 
5,193 

254,030 

99,887 
39,436 
6,757 
2,185 

15,172 
70,235 
37,078 

7,676 
738,483 
544,749 
11,302 

192,591 
286,447 
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Goudswaard • f 100 I Egmond a.an Zee . f 23,190 
's-Gra vendeel . 9,921 Graft 4,139 
's-Gravenhage 3,613,181 Haarlem . 1,410,912 
Hagestein 300 Helder. 314,687 
Hardinxveld 33,448 Hilversum 220,989 

. Heerjansdam . 3,249 Hoorn. 135,046 
Hei- en Boeicop 367 Ilpendam 1,457 
Heinenoord 2,886 Koog a/d. Zaa.n 8,802 
Hekelingen . 5,600 Kortenhoef . 4,270 
Hellevoetsluis 50,668 Krommenie 53,805 
H. I. Amba.cht 18,747 Landsmeer . 18,286 
Hillegers berg 6,373 Medemblik . 7,795 
Hillegom . 73,139 Monnikendam 75 
Kedichem 4,706 Nieuwendam 1,470 
Kethel. 242 Oosthuizen 375 
Krimpen a./d. Lek 17,181 Oostzaan 11,275 
Krimpen a./d. IJssel 66,971 Purmerend 69,082 
Leerdam . 102,972 Ransdorp 961 
Leiden . 692,710 Schagen 6,078 
Lekkerkerk. 3,709 Schoorl 13,053 
Nieuw-Lekkerland 61,920 Schoten 153,120 
De Lier 5,477 Terschelling 29,660 
Lisse 24,085 Uitgeest 29,926 
Maassluis 102,253 Velsen . 172,623 
Nootdorp 11,696 Weesp . 146,247 
Oudewa.ter 31,722 Westzaan 24,270 
Papendrecht 19,872 Wormerveer 176,545 
Pernis . 6,581 Zaandam 463,736 
Piershil 2,676 Zaandijk . 192 
Puttershoek 15,891 Zandvoort 29,293 
Ridderkerk . 100,605 
Rockanje 1,164 Zeeland, 
Rotterdam . 12,111,307 Arnemuiden 259 
Sassenheim . 40,765 Boschkapelle 488 
Schieda.m 375,284 Goes 23,887 
Schoonhoven 15,800 Heerenhoek 59 
Strijen . 4,131 Hulst 7,040 
Sliedrecht 211,107 Kortgene 115 
Via.nen 3,012 Kruiningen . 5,214 
Vlaardingen 450,070 St. Kruis 2,214 
Voorhout 23,444 Middelburg 184,168 
Zuidla.nd . 2,900 Neuzen 15,832 
Zwammerdam 2,103 Schore . 498 
Zwartewaal 5,697 Vlissingen 327,625 
Zwijndrecht 15,478 Wemeldinge 2,453 

Westdorpe 1,087 
N oordholland. Zierikzee . 11,269 

Alkmaa.r . 413,431 Zuiddorpe 1,836 
Amsterdam 15,255,735 
Avenhorn 101 Utrecht. 
Broek in Waterland 16,506 Amersfoort . 482,746 
Buiksloot 14,027 Eemnes. 2,270 
Ca.lla.ntsoog . 4,504 Haa.rzuilens 3,053 
Ca.stricum 8,508 Ha.rmelen 

~ 
1,992 

Diemen 4,423 IJsselstein 9,278 
Edam 56,123 Linschoten 3,707 
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Montfoort • f 9,433 Nieuwleusen • f 4,790 
Rhenen 21,473 (i)ldemarkt 5,257 
Utrecht 2,456,184 Oldenzaal 104,682 
Veldhuizen 345 Ommen (Ambt) 25,190 
Vreeswijk 35,838 ];taalte . 2,312 

Steenwijk 6,445 
Friesl,and. Steenwijkerwold 3,874 

Achtkarspelen. 58,980 Tubbergen 4,201 
1Engwirden . 4,910 Vollenhoven (Ste.d) 1,540 
Ameland . 2,650 Vollenboven (Ambt) . 10,882 
Baarderadeel 810 We.nneperveen 1,978 
't Bildt 830 Zalk en Veece.ten . 863 
Bolsward .. 29,130 Zwartsluis 13,751 
Datumadeel 3,430 z;wolle . 239,328 
Dokkum . 17,970 
Franeker . 2,200 Groningen. 
Harlingen 241,560 Appingede.m 27,052 
Ha.skerland . 17,460 Baflo 1,344 
Hindeloopen 350 Beerta .. 17,713 
Idaarderadeel . 20,500 Bellingwolde 3,986 
Kollumerland en Nieuwkruisle.nd 450 J?elfzijl 106,159 
Leeuwarden 320,980 Eenrum 3,148 
:M:enaldumadeel . 2,900 tos~rwolde 23,416 
Ooststellingwerf . 8,600 omngen . 770,989 
Opsterland .. 43,430 Hoogezand 35,557 
Rauwerderhem 13,460 Leens .. 1,120 
Schoterland ,:;4,830 Meeden 283 
Smallingerland 90,250 Midwolda 17,458 
Sneek 73,980 Muntende.m 18,097 
Tietjerksteradeel 18,320 ieuwe-Pekela 24,808 
Utingeradeel 3,570 ieuwe Schans 13,495 
Weststellingwerf 25,030 oorddijk 9,414 
Wonseradeel 610 nstwedde . 69,371 
Workum. 22,610 Oude-Pekela 71,200 
Wymdritseradeel 7,300 Sappemeer 74,425 
IJlst 8,710 Slochteren 68,464 

Ten Boer 22,~81 
Overijssel. Termunten 18,017 

Avereest . 13,229 Veende.m 65,726 
Blankenham 1,354 Vlagtwedde 54,427 
Borne 77,120 Wedde .. . 12,570 
Denekamp 1,379 Wildervank 5,338 
Deventer . 726,000 Winschoten 127,885 
Enschede 712,672 't Zand 780 
Giethoorn 13,800 Zuidbroek 6,303 
Goor 48,200 Zuidhorn 6,040 
Gramsbergen 9,880 
Haaksbergen 12,164 Drenthe. 
Ham (den). 5,046 Assen 55,681 
Hardenberg (Ambt) . 13,152 Beilen 15,738 
Heino 1,236 Coevorden 50,172 
Hellendoorn 86,196 Diever . 4,199 
Hengelo 268,326 Dwingeloo 1,949 
Kuinre 2,720 Emmen 56,912 
Lonneker 385,110 Havelte 10,967 
Losser . 9,809 Hoogeveen 55,942 
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Meppel 
Norg 
Odoorn 
Oosterhesselen 
Roden . 
Rolcle . 
Ruinen 
Sleen 
Smilde . 
Westerbork 
de Wijk . 
Zuidlaren 
Zuidwolcle 
Zweeloo . 

Bemelen 
Heerlen 
Jabeek 
Maa.stricht 
l\feerlo .. 
Mesch .. 
Neeritter . 
Roermoncl 
Siena.ken 
Urmond . 
Venlo .. 
Wijnantsracle 

Limburg. 

85,295 
13,643 
24,569 
14,185 
5,544 
9,832 

11,540 
27,889 
58,927 
4,917 

18,494 
8,199 
7,435 
1,959 

975 
98,338 

281 
250,743 

2,442 
2,689 

929 
28,081 
2,871 
1,829 

13,199 
1,391 

6 Augustus 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van bepalingen omtrent de jaarwedden 
van de leden en den griffier van en de sub
stituut-griffiers bij den centralen re.ad van 
beroep en van de voorzitters en griffiers 
van de re.den van beroep. S. 687. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minster van 
Justitie van 19 Februari 1920, Afdeeling A. S. 
no. 880; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 Ma.art 1920, n°. 106) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Augustus 1920, Af. 
deeling A. S. n°. 763; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1920 

te bepalen als volgt : 
Art. 1. De jaarwedden van de leden en den 

griffier van en de substituut-griffiers bij den 
centre.Jen raad van beroep en van de voor
zitters en de griffiers van de raden van beroep 
warden vastgesteld als volgt : 

Centre.le raad van beroep : 
Voorzitter . . . 
Onder-Voorzitter 
Lid ... 
Griffier . . . . . 

f 10,000; 
9,000; 
8,000; 
6,500; 

Substituut-Griffier . . . . . f 
Raden van beroep te Am
sterdam en te Rotterdam. 

Voorzi tter . . . . . . . . . 
Griffier . . . . . . . . . . 

Overige re.den van beroep : 

3,500. 

8,000; 
6,000. 

Voorzitter . . . . . . . . . 7,000; 
Griffier . . . . . . . . . . 3,500. 
2 De in artikel 1 genoemde wedden van: 
a. de substituut-griffiers bij -den centre.Jen 

raad van beroep, 
b. de griffiers van de re.den van beroep, met 

uitzondering van die te Amsterdam en Rotter
dam, 

worde~, -voor wat betreft de onder a genoem -
de am btenaren iedere 2 jaren en voor wat 
betreft de onder b genoemde am btenaren ieder 
jaar, gedurende welke zij in een of meer der in 
dat artikel bedoelde of rechterlijke betrellingen 
werkzaam zijn of geweest zijn, met f 200 ver
hoogd. 

De verhooging bedraagt in het geheel : 
f 1000 voor de substituut-griffiers bij den 

centre.Jen re.ad van beroep. 
f 2000 voor de in het vorige lid bedoelde 

griffiers van de raden van beroep, 
Als diensttijd telt ter berekerung van de 

wedde ook mede de tijd, gedurende welken een 
der in artikel 1 genoemde am btenaren met eene 
der in dat artikel bedoelde betrekkingen tijde
lijk is belast geweest. 

Indien een der in het eerste lid genoemde 
am btenaren wegens het bekleeden van het 
lidmaatschap van een der beide Kam!ll"s der 
Staten-Generaal op non-activiteit is gesteld 
geweest, telt na het eindigen dier non-activiteit 
de duur daarva.n ook mede als diensttijd ter 
berekerung van de wedde. 

Indien de a.a.nspraak op eene verhooging op 
eenen a.nderen da.g dan den eersten dag eener 
ka.lendermaand ontstaat, wordt zij geacht ont
sta.a.n te zijn op den eersten dag dier ma.and. 

3. Het genot van de wedde va.ngt a.an met 
den dag, waarop de ambtena.ar in dienst treedt. 

4. Indien zij, die als a.dvocaat of als ambte
na.ar in bezoldigden openbaren dienst werk
zaam zijn of geweest zijn, tot griffier van een raad 
van beroep met uitzondering van die te Am
sterdam en Rotterdam worden benoemd, tellen 
de jaren, gedurende welke zij als advoca.a.t of 
am btenaa.r werkza.am waren, voor zoover die het 
aarrta.l 5 overtroffen, bij de berekerung van 
hunne wedde als dienstjaren mede. 

6. Voor de berekening van de jaa.rwedden 
van de in het eerste lid van artikel 2 bedoelde 
am btenaren tellen a.lie dienstjaren, welke v66r 
1 Ja.nuari 1920 zijn vervuld, mede. 
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Voor die berekening vindt .a.rtikel 4 overeen
komstige toepassing ook ten a.a.nzien van hen, 
die v66r dezen datum zijn benoemd. 

S. Boven en behalve de wedde na.a.r de 
regelen van dit besluit toe te kennen, genieten 
de in artikel 1 genoemde ambtena.ren, bij wijze 
van tijdelijke toela.ge, een bedra.g van f 50 
's jaa.rs voor ieder hunner wettige of wettelijk 
erkende kinderen beneden den leeftijd van 
18 jaar, die zij op den lsten Ja.nuari van het 
jaa.r boven de twee zoodanige kinderen be
zitten, met dien versta.nde : 

1°. dat de toelage slechts genoten wordt 
door hen, wier wedde, of, indien zij meer dan 
eene betrekking in 's Rijks clienst bekleeden, 
de som dier wedden, zoo nooclig overeen
komstig de bepalingen van het Bezolcligings
besluit Burgerlijke Rijksa.mbtenaren 1920 
(Staatebl.ad n°. 37) berekend voor eene gemeente 
der late klasse, op clien datum of, bij latere 
indiensttrecling, op den datum der inclienst
treding, lager is dan f 5000 's jaars en slechts 
tot zoodanig bedra.g, dat de wedde of de smh 
der wedden en de toela.ge te zamen da.t bedrag 
niet te boven ga.a.n ; 

2°. dat, ingeval beide ouders eene burger
lijke Rijksbetrekking bekleeden, voor de toe
passing van deze bepa.ling uitsluitend rekening 
wordt gehouden met de wedde en toelage of 
het totaal aan wedden en toela.ge van den 
hoogst bezolcligden ouder. 

Slotbepalingen. 

7. In a.rtikel 1 genoemde ambtenaren, voor 
wie de korting wegens eigen pensioen en de 
bijdrage voor weduwen- en weezenpensioen naar 
de bepa.lingen der Weduwenwet voor de amb
tenaren 1890 over het ja.ar 1920 te zamen meer 
bedragen dan 7 ten honderd van hunnen pen
sioensgrondsla.g, of, inclien de pensioensgrond
slag f 3000 te boven gaat, dan 7 ten honderd 
van f 3000 ontvangen eene vergoeding ten be
loope van het verschil. 

In a.rtikel 1 genoemde ambtenaren, op wie 
de Weduwenwet voor de ambtena.ren 1890 
niet van toepassing is, ontva.ngen eene ver
goecling tot een bedrag gelijk a.an dat van hunne 
bijdrage voor eigen pensioen. 

Ten aa.nzien van in a.rtikel l genoemde amb
tenaren, van wie over het ja.ar 1920 in tota.al 
wegens korting en bijdrage als in het eerste 
lid bedoeld minder wordt gevorderd da.n de 
in da.t lid omschreven 7 ten honderd, vindt, ten 
beloope van bet verschil, a.ftrek op hunne be
zoldiging plaa.ts. 

8. Ons besluit van 3 September 1918 (Staate-

bi.ad n°. 540), gewijzigd bij Onze besluiten van 
10 Ma.a.rt 1919 (Staatebl.ad n°. 96) en van 27 
Februa.ri 1920 (Staatebl.ad n°. 92), is ingetrokken. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatebl.ad zal worden geplaatst en waarva.n a.f. 
schrift za.l worden gezonden aa.n den Raad van 
State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 25 Aug. 1920.) 

6 1,1.ugustus 1920. BESLUIT ter bekendII\a.king 
van den tekst der bepalingen, betreffende 
het Leeningfonds 1914, ingesteld bij ar
tikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatebl.ad 
n°. 612). S. 688. 

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

Fina.ncien va.n 29 Juli 1920, n°. 231, Genera.le 
Thesa.urie; 

Gelet op a.rtikel 5 der wet va.n 5 Juli 1920 
(Staateblad n°. 342), houdende verlenging van 
den termijn, waa.rvoor de verdedigingsbela.s
tingen, krachtens de wet van den llden April 
1919 (Staatebl.ad n°. 171) worden geheven, 
benevens voorzieningen ten a.anzien van de 
bestemming van de opbrengst dier bela.stingen 
alsmede ten aa.nzien van de verevening van de 
ko~ten en uitgaven der krachtens de Leening
wet 1919 (Staatebl.ad 1920, n°. 46) uitgegeven 
leening; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
Den tekst der bepa.lingen betreffende bet 

Leeningfonds 1914, ingesteld bij artikel 31 der 
Leeningwet 1914 (Staatebl.ad n°. 612), a.lge
meen bekend te ma.ken door bijvoeging van 
di"fl tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Financien is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl.ad zal 'worden gepla.a.tst. 

Soestdijk, den 6den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini,ater van Financiln, DE VRIES. 

(Uitgeg. 30 Aug. 1920.) 

BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
LEENINGFONDS 1914 (voor zoover niet 
het tegendeel ie vermeld, Teo-men de onder
ataande artikelen voor in de Leeningwet 1914, 
Staatebl.ad n°. 612, zooale die wet ie gewijzigd, 
l.aatetelij k bij de wet van 5 Juli 19 20, S taata
bla<l n°. 342). 

Art. 31. 1. Er wordt een fonds inge
ste'ld voor den dienst van de leening, bedoeld 
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in de eerste afdeeling dezer wet en voor dien grooting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 
van de leening bedoeld in de tweede afdeeling, bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsbla.d 
indien die afdeeling in werking treedt. n°. 612). 1 

2. Van dit fonds genaamd .,Leeningfonds Artikel 38 der Leeningwet 1917 
1914" worden de inkomsten en uitgaven jaar- (Staatsbla.d n°. 710). 
lijks bij afwnderlijke begrooting vastgesteld . 1. De uitgaven voor de rente en a.flossing 

3. Het beheer van die begrootingen heeft der leening, bedoeld in de eerste afdeeling 
plaats door Onzen Minister van Financien en dezer wet, en die voor de rente en amortisatie 
is onderworpen aan dezelfde regelen als het der leening, bedoeld in de derde afdeeling dezer 
beheer van de algemeene begrooting van Staats- wet, indien die afdeeling in toepassing komt, 
uitgaven. alsmede de kosten van de uitgifte dezer leenin-

Art. 32. Ten laste van de begrooting van gen worden gebracht ten laste van de be-
het Leeningfonds 1914 worden gebracht : grooting van het Leeningfonds 1914, ingesteld 

a. de uitgaven voor rente, a.flossing en bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsbla.d 
amortisatie van de leening of leeningen inge- no. 612). 
volge deze wet aangegaan ; 2. Eveneens wordt ten laste van die be-

b. de kosten vallende op de uitgifte (daar- grooting gebracht het bedrag, waarmede het 
onder begrepen de provisie bedoeld in artikel 9 totaalbedrag, waarvoor krachtens artikel 5 
dezer wet) dier leening of leeningen; de daarbedoelde schuldbekentenissen in be-

e. de periodieke kosten van het beheer der te.ling worden aangenomen, de gezamenlijke 
leening of leeningen, daaronder begrepen de nominale waarde dier schuldbekentenissen 
in artikel l' bedoelde provisie wegens de uit- overtreft. 
bet9Jing van coupons in het buitenland ; Artikel 32 der Leeningwet 1918 

d. een uitkeering ten bedrage van een (Staatsbla.d n°. 803). 
millioen gulden aan de algemeene middi>len De uitgaven voor de rente en a.flossing der 
tot dekking der uitgaven begrepen in de Staats- leening, bedoeld in de eerste afdeeling dezer 
begrooting ; 1 wet, en die voor de rente en amortisatie der 

e. het vcrmoedelijk nadeelig saldo der leening, bedoeld in de tweede afdeeling dezer 
rekening van ontvangsten en uitgaven wegens wet, indien die afdeeling in toepassing komt, 
de bij artikel 31 bedoelde begrooting over het alsmede de kosten van de uitgifte dezer leenin-
voor fgaande jaar. gen worden gebracht ten laste van de be-

Artikel 31 der Lee1 ingwet 1916 grooting ven het Leeningfonds 1914, inge-
(Staatsbla.d n°. 135). steld bij artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staats. 

De uitgaven voor de rente en aflossing der blaa n°. 612). 
leening, bedoeld in de eerste afdeeling dezer Artikel 14 der Leeningwet 1919 
wet, en die voor de rente en amortisatie der (Staatsblaa 1920 no. 46). 
1eening, bedoeld in de tweede afdeeling dezer De uitgaven voor de rente en aflossing der 
wet, indien die afdeeling in toepassing komt, in deze wet bedoelde leening, de in artikel 16, 
alsmede de kosten van de uitgifte dezer leenin- 4de lid, bedoelde uitga.ven voor amortisatie 
gen worden gebracht ten laste van de begroo- dier leening, de uitgaven voor den inkoop van 
ting van het Leeningfonds 1914, ingesteld bij schuldbekentenissen overeenkomstig het be
artikel 31 der Leeningwet 1914 (Staatsblaa paalde in artikel 17, alsmede de kosten van de 
n°. 612). uitgifte dier leening worden gebracht ten laste 

Artikel 31 der tweede Leeningwet 1916 van de begrooting van het Leeningfonds 1914, 
(Staatsbla.d n°. 533). ingesteld bij artikel 31 der Leeningwet 1914 

De uitgaven voor de- rente en a.flossing der (Staatsb1.ad n°. 612), voor zoover die uitgaven 
leening, bedoeld in de eerste afdeeling dezer en kosten niet, ingevolge het bepaalde in het 
wet, en die voor de rente en amortisatie der volgend lid, moeten gebra.cht worden ten laste 
leening, bedoeld in de tweede afdeeling dezer van hoofdstuk VIIA der Staatsbegrooting. 
wet, indien die afdeeling in toepassing komt, Van de in het vorig lid bedoelde uitgaven 
alsmede de kosten van de uitgifte dezer lee- en kosten wordt een deel ten laste van hoofd
ningen worden gebracht ten laste van de be- I stuk VIU der Staa. tsbegrooting gebracht. De 
___ verhouding van dit deel tot de totale uitgaven 

1 De be 1- • t • 1 J . en kosten als vorenbedoeld is zoo na mogelijk ze ,pa mg IS me mgang van un1 .. . 
1917 vervallen ingevolge het in dezen tekst 

I 
gelIJk aan die van een bedrag van tweehonderd 

opgenomen art. _36/n:S, ode lid. millioen gulden tot het voile bedrag der krach-

lij20. 45 
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tens de in het eerste lid genoemde wet uitge
geven leening. 

Art. 33. Tot dekking van de uitgaven be
grepen in de begrootingen bedoeld bij art. 31 
worden bestemd en bij de wetten tot vast
stelling van die begrootingen aangewezen : 

a. de opbrengst der heffingen in de vol
gende artikelen van deze afdeeling vastgesteld ; 

al. de opbrengst van de Verdedigings
belasting I en de Verdedigingsbela.sting II 
over de belastingjaren, loopende van 1 Mei 1920 
tot en met 30 April 1934; 

b. de ontva.ngsten va.n het Rijk voort
vloeiende uit de rente van voorsohotten aan 
gemeenten en a.ndere lioha.~en in verband met 
de buitengewone omsta.ndigheden in de jaren 
1914 en 1915 ten laste va.n het Rijk verstrekt; 

c. de ontvangsten van het Rijk voort
vloeiende uit den verkoop na. de demobilisatie 
van land- en zeema.oht va.n zaken; welke ten 
la.ste van het Rijk zijn gevorderd a.f aange· 
kooht ten behoevP va.n de mobilisatie en van 
het in staat va.n verdediging brengen van stel
lingen en forten a.lsmede uit de restitutie van 
beta.lingen, welke ten laste van de hoofdstukken 
VI en VIII der Staatsbegrooting zijn gedaan 
uit de in verband met de buitengewone om
standigheden toegestane buitengewone ore
dieten; 

d. de rente, welke in het betrokken dienst
jaar door de kolonien aan 's-Rijks sobatkist 
wegens kasvoorsohotten wordt vergoed, voor 
zoover de verstrekking dier voorsohotten ge
aobt moet worden sleohts te kunnen zijn ge
sohied ten gevolge van de aanwezigbeid in 
's Rijks kas van gelden, verkregen door de 
in deze wet bedoelde leening of leeningen ; 

e. bet vermoedelijk batig saldo der rekening 
van ontvangsten en uitgaven wegens de bij 
a.rtikel 31 bedoelde begrooting over bet vooraf
gaande jaar ; 

f. de verjaarde renten alsmede bet bedrag 
der uitgelote doeh niet tijdig ter aflossing aan
geboden scbuldbekenterussen der leening of 
leeningen in deze wet bedoeld. 

Art. 34. Er worden gebeven twintig op
oenten: 

a. op de aa.nsla.gen in de grondbela.sting 
over de belastingja.ren 1915 en 1916; 

b. op de aanslagen in de personeele belas
ting over de jaren 1915 en 1916. 

Art. 34bia. Er worden geheven twintig op
oenten op de aa.nslagen · in de grondbelasting 
over de belastingjaren 1917 tot en met 1933. 

Art. 34ter. Er worden geheven op de 'aa.n-
sla.gen • in de personeele belasting : · 

I. over het bela.stingjaa.r 1917 : 
a. twintig opoenten ; 
b. behalve de onder a bedoelde opcenten 

tachtig opcenten op de a.ansla.gen na.ar den 
vijfden en den zevenden grondslag der be
lasting; 

II. over de bela.stingjaren 1918 en 1919 : 
a. tien opoenten op de aansla.gen van hen, 

voor wie de belastba.re buurwaa.rde het twee
vo~d van de som, in a.rtikel 12 der wet van 
16 April 1896 (StaatBb"/ad n°. 72) bepaald, 
te ooven ga.at, dooh niet meer is da.n het vier
voud dier som ; 

b1. twintig opcenten op de aanslagen van 
hen, voor wie de bela.stbare huurwaarde meer 
bedraa.gt da.n het vierrnud van de som, in 
artikel 12 der wet van 16 April 1896 (StaatBbl<ul 
n°. 72) bepaald, alsmede op de aanslagen van 
hen, die niet in den zin der genoemde wet ge
bruiker van een perceel zijn ; 

Q. beha.lve de onder a en b bedoelde op
oenten, tachtig opcenten op de aanslagen naar 
dei;t vijfden en den zevenden grondslag der 
belasting. 

III. over de belastingjaren 1920 tot en met 
1933: 

a. tien opoenten op de aansla.gen van hen, 
voor wie de belastbare huurwa.arde meer be
drlagt dan het tweevoud van de som, in ar
tikel 12 der wet van 16 April 1896 (Staatsblaa 
n°. 72) bepaald - gelijk deze wet op 1 Ja.nuari 
19f 0 za.l luiden -, dooh niet meer is dan het 
viervoud dier som ; 

b. twintig opcenten op de aanslagen van 
hen, voor wie de belastbare huurwaarde meer 
bedraagt dan het viervoud van de som, in 
a.rtikel 12 der wet va.n 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72) bepaald - gelijk deze wet op 1 Janua.ri 
1?20 za.l luiden -, alsmede op de aansla.gen 
va.n hen, die niet in den zin der genoemde wet 
gebruiker va.n een peroeel zijn ; 

c. behalve. de onder a en b bedoelde op
o~nten, tachtig opcenten op de aansla.gen na.ar 
den vierden en den vijfden grondsla.g der be
la.sting. 

Art. 35. Er worden geheven drie en dertig
opcenten : 

a. op de a.a.nsla.gen in de inkomstenbela.s
ting over de bela.stingja.ren loopende van 1 Mei, 
1915 tot en met 30 April 1917 op te leggen a.an 
de in a.rtikel 1, onder a en c, en in artikel 2" 
qer wet op de Inkomstenbelasting 1914 be
doelde belastingplichtigen ; 

b. op de aa.nsla.gen in de inkomstenbelasting 
op te leggen a.an de in a.rtikel 1, onder b, der 
rt op de Inkomstenbela.sting 1914 bedoelde-
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be)astingplichtigen, wegens uitdeelingen als tikel 6 der wet van 27 September 1892 (Staats
bedoeld in artikel 20 dier wet, bctrekk.ing blad no. 224) 
hebbende op een boekjaar welks einde valt in I tien opcenten op de rechten en boeten van 
de hiervoren onder a genoemde belastingjaren. I registratie, alsmede op de rechten en boeten 

c. op de aanslagen in de vermogensbe- van hypotheek, verschuldigd van alle in het 
lasting over de belast ngjaren loopende van I tijdperk van 1 Januari 1915--31 December 
1 Mei 1915_ tot en met 30 April 1917. I 1916 ge~egistreerde akten. Dezo opcenten 

Art. 35bis. Er worden geheven : I worden met ·geheven van de rechten en boeten 
I. veertig opcenten : 1 verschuldigd op akten, welke v66r 1 Januari 
a. op de aanslagen in de vermogensbelas- I 1915 eene zekere dagteekening hebben ver-

ting over de belastingjaren, loopende van 1 I kregen, alsmede 'op die akten, wolke volgens 
Mei 1917 tot en met 30 April 1919; hare dagteekening v66r da.t tijdstip zijn opge-

b. op de aanslagen in de inkomstenbelasting maakt en binnen de voor die akten bij de wet 
over de belastingjaren, loopende van 1 Mei 1917 vastgestelde termijnen ter registratie worden 
tot en met 30 April 1919, op te leggen aan de , aangeboden. 
in artikel 1, onder a en c, en in artikel 2 der I 2. In afaijking van het hij het vorig lid 
Wet op de Inkomstenbelasting 1914 bedoelde I bepaalde, worden deze tien opcenten wel ge
belastingplichtigen : heven op de rcchten van registratie en van 

II. drie en dertig opcenten op do aansla.gcn hypotheek, wolke ten gevolge van eene in 
in de inkomstenbelasting wegens uitdeelingen het tijdperk van 1 Janua.ri 1915--31 December 
als bedoeld in artikel 20 der Wet op de In- 1916 vervulde voorwaarde vorderbaar worden 
komstenbelasting 1914, betrekking hebbende op v66r <lit tijdstip geregistreerde a.kten, als
op een boekjaa.r, dat v66r 1 Mei 1918 eindigt. mede op de rechten en boeten van registratie, 
alsmede op de aanslagen in de dividend- en ve schuldigd van testamenten gedurende dat 
tantiemebelasting wegens uitdeelingen als be- I tijdperk door den dood bekrachtigd. 
doeld in artikel ·2 en salarissen als bedoeld Art. 36bis. l. Er worden gehe.-cn : 
in artikel 7 der Wet op de Dividend- en Tan- a. een zoodanig aantal opcenten op de 
tieme-belasting 1917, betrekking hebbende op zegelrechten van buitenlandsche effecten, ge
een boekjaar, welks einde valt tusschen 30 heven of verschuldigd geworden in het tijd-
April 1918 en 1 Mei 1934. perk van 1 Janua.ri 1917-31 December 1933, 

Art. 35ter. Er worden geheven : a.ls gelijk staat met eene heffing van twintig 
a. vijf en twintig opcenten op de aa.nslagen cent van iedere honderd gulden van het kapi

in de vermogensbelasting over de belasting- taal in het stuk uitgedrukt. 
jaren, loopende van 1 Mei 1919 tot en met Onder buitenlandsche effecten worden ver-
30 April 1934 ; st aan : 

b. vijf en twintig opcenten op de aanslagen 1°. die, welke buiten het Rijk in Europa 
in de ,nkomstenbelasting over de belastingjaren, zijn opgemaakt, en de hier te lande opgemaakte 
loopende v.an 1 Mei 1919 tot en met 30 April bewijzen van schuld uit geldleeningen en 
1934, op te leggen aan de in artikel 1, onder rente-schuldbewijzen ten laste van buiten
a en c, en in artikel 2 der Wet op de Inkom- landsche licha.men en personen en bewijzen 
stenbelasting 1914 bedoelde belastingplichtigen. van aandeel of deelgerechtigheid in vennoot-

Att. 36. 1. Er worden geheven : schappen, maatschappijen of vereenigingen, 
a. met afwijJ,-ing van het bepaalde in artikel waarvan de zetel buiten het Rijk in Europa 

15 der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 155) gevestigd is, en 
vijftig opcenten op de zegelrechten, van l 2°. certificaten, welke ter zake van de onder 

buitenlandsche effecten geheven of verschul- I 1°. bcdoelde cffecten door administratiekan
digd geworden in het tijdperk van 1 J anuari toren hier te lande zijn opgemaakt; 
1915--31 December 1916. I b. tien opoenten op d e rechten en boeten 

Onder buitenlandsche effecten worden ver- van registratie, alsmede op de recbten en boeten 
staan die welke buiten het Rijk in Europa zijn van hypotheek, verschuldigd van alle in bet 
opgemaakt en de hier te lande opgemaakte tijdperk van 1 Januari 1917-31 December 
bewijzen van aandeel in geldleeningen of 1933 geregistreerde of ingeschreven akten. 
renten ten laste van buitenlandsche corporatien Deze opcenten worden niet geheven van de 
en personen en in maatschappijen, waarvan rechten en boeten, verschuldigd op akten, 
de zetel buiten het Rijk in Europa is gevestigd. 1 welke v66r 1 Januari 1915 een zekere dag-

b. met afwijking van het bepaalde in ar- I teekening hebben verkregen . 

45• 
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2. In afwijking van het bij het vorig lid een zoodanig bedrag als noodig is opdat in 
bepaalde, wordcn deze tien opeenten wel ge- het betrokken jaar uit het fonds, afgezien ,an 
heven op de rechten van registratie en van ' de ontvangsten als bedoeld in artikel 33c der 
hypotheek, welke, ten gevolge van eene in Leeningwet 1914 ( taatsbl.ad n°. 612), kunnen 
het tijdperk van 1 Januari 1917-31 December worden voldaan : 
1933 vervulde voorwaarde, vorderbaar worden 

1 
1. de rente van de 4½ pet. vrijwillige 

op v66r 1 Januari 1915 geregistreerde akten, l eening 1916; 
alsmede op de rechten en boeten van reg i- 1 2. de aflossing van die leening ten bedrage 
stratie, verschuldigd ven testamenten, ge- als in artikel 10 der Leeningwet 1916 (StaatB
durende dattijdperk door den dood bekrachtigd. b!aR no. 135) is omschreven ; 

3. Het onder b bepaalde vervalt met in-
1 

3. de rente van de 4 pet. vrijwillige leening 
gang van den dag, waarop de wettelijke voor- 1916; 
schriften op de registratie, welke op 31 Decem- 4. de aflossing van die leaning ten bedrage 
ber 1916 van kracht waren, door eene nieuwe als in artikel 10 der twecde Leeningwet 1916 
wette)ijkc regeling worden vervangen. (S!aatBblad no. 533) is omschreven; 

4. De heffing van t ien opeenten blijft ge- 1 5. de rente van de 4½ pet. vrijwillige 
handhaafd voor d ie akten, welke reeds v66r leaning 1917; 
den dag, waarop de in het vorig lid bedoelde 6. de afl.os ing van die leening ten bedrage 
regaling in werking treedt, zekerheid van dag- als in artikel 14 der Leeningwet 1917 (Staatsblad 
teekening hebben gekregen en volgens de no. 710) is omschre,Ten; 
vroegere wetsbepalingen binnen een zekeren 17. de rente van de 5 pet. vrijwillige leening 
termijn na de opmaking tor rcgistratie worden 1~18; 
aa.ngeboden. 8. de a.flossing van die leening ten bedrage 

5. Met ingang van dienzolfden da.g vervalt als in a.rtikel 11 der Leeningwet 1918 (Staatsblad 
het bepaalde bij artikel 32, onder letter d, der I no. 803) is omschreven; 
Leeningwet 1914 met dien verstande, dat over 9. de in artikel 14 bedoelde uitga .. en en 
het jaar 1917 van de som van een millioen kosten voor de in deze wet bedoelde leening, 
gulden alsnog zooveel twaalfden ten laste van vbor zoover die uitgaven en kosten niet, inge
het Leeningfonds 1914 en ten bate van de volge het tweede lid van dat artikel, moeten 
e.lgemeene middelen tot dekking der uitgaven, gebracht worden ten la te van Hoofdstuk VII A 
begrepen in de Staatsbegrooting, worden ge- der Staat begrooting. 
bra.cht, als op dien dag edert 1 Januari 1917 
geheele maa.nden zijn verstreken. 

Art. 37. Er worden geheven: 
a. tien opcenten op den gedistilleerdaccijns, 

die in het tijdpcrk van 1 Ja.nua.ri 191~31 De-
cember 1933 vorderba.ar wordt ; · 

b. twintig opcenten op d<'n accijns op 

9 Augustus 1920. BE%UIT tot het verleenen van 
machtiging 11an de Nederlandsche Uitvoer
maatschappij om 11an de overdrachten van 
vergunningen tot uitvoer van dakpannen 
voorwaa.rden te verbinden. S. 689. 

W1:r WILHELMINA, ENZ. 

suiker, welkc geheven wordt in de jaren 1915 Op de voordracht van Onze Ministers ,an 
tot en met 1933; ' tandbouw, Nijverheid en Handel en van Finan-

c. twintig opcenten op den accijns geheven oien van den 29 Juli 1920, n°. 60867, Afdeeling 
van wijn, die in de ja.ren 1915 tot en met 1933 
wordt ingevoerd, hier te la.nde verva~rdigd I 
of uitgosla.gen nit entrepot of u;t een berg
plaats, als bedoeld in a.rtikel 14 der wet van 
20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), alsmede op 
den wijna.ccijns, die in dat tijdperk ter zake 
van ondermaat :n een particulier entrepot 
moet worden ingevorderd. 

Artikel 15 der Leeningwet 1919 
(Staatsblad 1920 no. 46). 

Aan de middelen tot dekking der uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 wordt jaarlijks, 
te beginnen met het jaar 1919, u;_t 's Rijks 
Middelen tot dekking der uitgaven, vcrva.t in 
de begrooting der Sta.a.t uitga.ven, toegevoegd 

Orisis-Nijverheid en van den 2den Augustus 
1920, no. 118, a.fdeeling Genera.le Thesaurie; 

Gezien Onze besluiten van 22 December 1917 
!Staatsblad no. 726) en van 25 Mei 1920 (Staats
~lad n°. 243) ; 

Hebben goedgevohden en verstaan : 
te bepalen a.ls volgt : 
DeNederlandsche Uitvoermaatschappij wordt 

gemachtigd om aan de overdrachten van ver
gunningen tot uitvoer van dakpannen a.ls voor
waarden te verbinden : 

1°. dat de dakpa.nnenfabrikanten, voor wier 
fa.brikaat uitvoer gevraagd wordt, voortdurend 
in voorra.a.d houden ten hoogste twee zevende 
gedeelte van hun productie over Mn jaar gere-
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kend, de helft voor gewone bouwwerken, de voor het dienstjaar 1919 wordt verminderd met 
helft voor gesubsidieerde bouwwerken van zoo- eene som van f ·250,000 en mitsdien gebracht 
genaamd altruistische strekking, zulks in soor- op f 7,865,500. 
ten ter keuze van den fabrikant, tenzij Onze II. Den Gouverneur-Gcneraa l van Neder
Minister van Landbouw, Nijverheid en H andel I landsch-Indie te machtigen om onderafdeeling 
ten deze anders beschikt; 342 (post-, telegraaf- <.>n telefoondienst) van het 

2°. dat voor de dakpannen in het binnen- 1 llde hoofdstuk van uitgaven dier begrooting 
land af te leveren, bij aflevering aan de verbrui - I met een gelijk bedrag te verhoogen. 
kers niet meer in rekening wordt gebracht dan Onze Minister van K olonien is belast met de 
door Onzen Ministe1· van Landbouw, Nijverheid uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
en Handel bij beschikking vast te stellen prijzen. I blad zal worden geplaatst. 
In deze prijzen kan verschil worden gemaakt 
naar gelang van de plaatsen waar zij worden 
verval!,rdigd en van het doe! waarvoor zij zijn 
bestemd; 

H et Loo, den 9den Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

•')e .JI iniste, "Ctn Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 8 Sept . 1920 ) 

Augu9tus 1920. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Vreemdelingenreglement 
(Koninklijk Besluit van 16 Augustus 1918 
(Staatsblad n°. 521). S. 691. 

Wr.r WILHELMINA, E'.'I°" · 

3°. dat de onder 1 genoemde dakpannen
fabrikanten op eerste aanvrage tegen de inge
,olge 2 vastgestelde prijzen aan de door of na- , 9 
mens de Nederlandsche Uitvoermaatschappij 
aan te wijzen verbruikers, op de gebruikelijke 

1 

handelsvoorwaarden, de benoodigde hoeveel - 1 
heden hebben te leveren, en voor de nakoming 
dezer verplichtingen de door haar verlangde Op de gemeenschappelijkc voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Binnenland
sche Zaken, van Oorlog en van Buitenlaodsche 
Zaken, van 17 Juli 1920, 2e Afd. An°. 180• 
Geheim; 

zekerheid hebben te stellen. 
Onze )1inisters van Landbouw, Nijverheid en 

Handel en van Financien zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staals
blad zal worden geplaatst . 

H et Loo, den 9den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister vanLandbouw,Nijverheid en Handel, 
H . A. VAN IJssELSTEIJN. 

De Jlinister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 25 Aiig. 1920.) 

Gezien de wet van 17 J uni 1918 (Staatsbl.ad 
n°. 410). en Ons besluit van 16 Augustus 1918 
(Staatsblad n°. 521), zooals dat is gewijzigd bij 
Ons besluit van 23 April 1920 (Staatsblad 
no. 211) ; 

Den Raad van State gehoord (advi;es van 27 
Juli 1920, n°. 18, Geheim La. K /1.) 

Gelet op de nadere voordraeht van Onzf 
9 Augustus 1919. BESLUIT totaf- en overschrij-

1 

voornoemde Ministers van 30 Juli 1920, 2e 
ving van het Iste hoofdstuk op het Hele Afdeeling A, n>. 324 Geheim; 
hoofdstuk der begrooting van uitgaven van H ebben goedgevonden en verstaan: 
!iederlandsch-lndie voor het dienstjaar I vast te stellen als volgt : 
1919. S. 690. I Art. I. Aan artikel 3 van het Vreemdelin-

WIJ WILHELMINA, ENZ. 1 genreglement, vastgesteld bij Ons besluit van 16 
Op de voordracht van Onzen Minister van Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521) en gewijzigd 

Kolonien van 2 Augustus 1920, 3de afdeeling, bij Ons besluit van 23 April 1920 (Staatsblad 
n°. 31 ; n°. 211) worden toegevoegd een derde en een 

Gezien de wetten van 6 Juni 1919 (Staatsbl.ad vierde lid, luidende : 
nos. 281 en 282), 27 Juni 1919 (Staatsbl.ad lid 3 : ,,Onze Ministers van Buitenlandsche 

' n°. 403) en 27 November 1919 (Staatsbl.ad Zaken en van Justitie zijn bevoegd regclen t e 
n°. 782), alsmede Ons besluit van 13 Februari treffen, waarbij vrijstelling kan worden verleend 
1920 (Staatsblad n°. 71) ; van de verplichting, in het eerste lid vervat, of 

G_elet op artikel 7 der Indische Comptabili- waarbij de in het eerste lid gestelde terrnijn kan 
teitswet 1917 (Yederlandsch Staatsblad n°. 273, I worden verlengd." 
lndisch Staatsblad n°. 521); lid 4: ,,Alie vreemdelingen, die minder clan 

Hebben goedgevonclen en verstaan: vier en twintig uur in Nederland vertoeven, zijn 
I. Ondera.fdeeling 89 (post-, telegraaf- en I van de verplichting, in het eerste lid genoemd, 

telefoondienst) van het Iste hoofdstuk der be- J vrijge~teld." 
grouting van uitgaven van Nederlandsch-Indie Art . II. Artikel 27 van het in artikel I be-
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doeld Reglement wordt vervangen door een 
nieuw artikel, luidende : 

,,Hij, clie er zijn beroep van maakt aan per
sonen nachtverblijf te verschaffen, is gehouden 
in het register, bedoeld bij artikel 438 van h_et 
Wetboek van Strafrecht, aan te teekenen of te 
doen aanteekenen de gemeenten van uitreiking 
en de nummers van de identiteitskaarten en van 
de controlepassen van de vreemdelingen, clie 
een nacht in zijn huis hebben doorgebracht . 
Voor zoover clie vreemdelingen niet in het bezit 
zijn van identiteitskaarten of controlepassen, 
moet hij daarvan eveneens in hetzelfde register 
melcling maken. 

Overtrecling van het bepaalde in het eerste 
lid wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en
twintig gulden. 

Art. III. Dit besluit trnedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na. clien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnenland
sche Zaken, van Oorlog en van Buitenlandsche 
Zaken, zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar 
va.n afschr:ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 9den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEE:\!SKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Oorlog W. F. PoP. 

De Minister van Biiitenlarulsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitge,g. 27 Attg. 1920. l 

Januari 1901 (Staatsblad n°. 20)vastgesteldo en 
laat$telijk bij Ons besluit van 17 Septem her 
1919 (Staatsblad n°. 570) gewijzigde Algemeen 
Reglement Vervoer 1901 te wijzigen als volgt: 

10. Punt XX. 
De aanhef wordt gewijzigd en gelezen als 

volgt : 
Petroleum, ongezuiverde (aardolie) en ge

zuiverde, de oliiin uit bruinkolenteer bereid, 
de oliiin uit turf of lei verkregen, asphaltnaphta 
en ~stillatieproducten uit een 'en antler, kool 
waterstoffen van anderen oorsprong (b .v. 
residua der vet- en blaugasbereicling), voor zoo
verre deze vloeistoffen bij een barometerstand 
vad 760 millimeters (herleid tot den gemiddel· 
den zeespiegel), in het toestel van Abel-Pensky, 
bij een temperatuur van minder dan 21° Cel
siu , of in het toestel van Pensky-Martens, bij 
ee°i temperatuur van meer dan 100° Celsius 
niet ontvlammen, alsmede nitrobenzol, zijn 
aarl. de volgende bepalingen onderworpen : 

Het onder F.1. bepaalde wordt gewijzigd 
als volgt : 

f .1. Bij vervoer van de stoffen, op welke 
cli~nummer toepasselijkis (behalve nitrobenzol) , 
moet door den afzender op den vrachtbrief eene 
verklaring zi,jn gesteld, waaruit blijkt, dat de 
te !vervoeren stoften voldoen aan de in de eerste 
zinsnede van clit nummer gestelde eischen. 

jl0. Punt XXI. 
be aanhef. wordt gewijzigd en gelezen als 

volgt: 
retroleum, ongezuiverde (aardolie) en ge· 

zmverde, petroleumnaphta, de oliiin nit bruin
kolenteer bereid, de oliiin uit turf of lei ver
krfgen, asphaltna phta en clistillatie-producten 
ui een en antler (benzine, hgroine, poetsolie 
en dergelijke) alsmede koolwaterstoffen van 
arlderen oorsprong, (b.v. residua der vet- of 

10 Auqustus 1920. BESLUIT tot nadere wijzi - blb.ugasbere1ding), voor zooverre deze stoffen 
ging van het Algemeen Reglement Ver- bij een barometerstand van 760 millimeters 
voer 1901. S. 692. (herleid tot den gemiddelden zeespiegel), in 

Wu WILHELMINA, ENZ. I h$t toestel van Abel-Pensky, bij minder dan 
Op de voordra.t'ht van Onzen Minister van 2i 0 Celsius, ontvlammen en bij 150 Celsius een 

Waterstaat van 10 Juli 1920, La.. M, afdeeling soortelijk gewicht van meer dan 0.680 hebben ; 
Spoorwegen ; J steenkolenteeroliiin, die bij 150 Celsius een 

Gelet op artikel 27 der wet van 9 April 'J.875

1 

s~ortelijk gewicht van minder dan 0.950 hebben 
(Sta.atsbl.ad n°. 67), laatstelijk gewijzigd bij de (benzol, toluol, .x-vlol, cumol en dergelijke), 
wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 321); I zijn aan de volgende bepalingen onder-

Den Raad van State gehoord (advies van 27 worpen: 
Juli 1920 n°. 25); Het onder K.1. bepaalde wordt gewijzigd 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor- als volgt: 
noemden Minister van 4 Augustus 1920, n°. 351, I K.1. Bij vervoer van de stoffen, op welke 
afdeeling Spoorwegen; clit nummer toepasselijk is (behalve steen-

Hebben goedgevonden en verstaan: kolenteeroliiin), moet door den afzender op den 
De bijlage B tot het bij Ons besluit van 4 , vrachtbrief eene verklaring zijn gesteld, waaruit 
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blijkt, dat de te vervoeren stoffen voldoen aan 
de in de eei-ste zinsnede van dit nummer ge
stelde eischen. 

30, Punt XXII. 

administratieve instellingen, zoodat boven
vermeld reglement er toe moet leiden, dat voor 
het verrichten van den vereischten arbeid, van 
arbeidskrachten zal worden gebruik gemaakt, 

De a.anhef wordt 
..-olgt: 

gewijzigd en gelezen als die hooger gesalarieerd zullen zijn dan met het 

Petroleumaether (gasoline, gasaether, neo
tine en dergeliJke) en andere uit petroleum
naphta of bruinkolenteer bereide licht ont
vlambare stoffen, voor zooverre zij bij 15° 
Celsius een soortelijk gewicht van 0.680 of 
minder hebben, zijn aan de volgen\1-e bepalingen 
<mderworpen : 

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

Het Loo, den l0den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
( Uitgeg. 30 A1ig. 1920.) 

10 Augustua 1920. BESLUIT tot vernietiging van 
artikel 20 van het reglement der verplich
tingen en rechten voor de ambtenaren en 
beambten, ondergeschikt aan den Raad 
van Arbeid te Tilburg, vastgesteld bij be
sluit van dien Raad dd. 4 l\faart 1920. 
s. 693. 

oog op den aard van den te verrichten arbeid 
noodig is, hetgeen moet leiden tot noodelooze 
opvoering der administratiekosten ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Tilburg bij het vaststellen van vorenbedoelde 
rangindeeling er van is uitgegaan, dat een 
schrijver iemand is, die een behoorlijke hand 
schrijft, doch die geenerlei bekwaamheid bezit 
te eeniger tijd een leidende functie te verwerven, 
zoodat een schrijver nimmer tot klerk bevor
derd zal kunnen worden ; dat er onder de in 
vasten dienst van den Raad zijnde personen 
geene zijn, die vallen onder het door den Raad 
van Arbeid gestelde criterium voor schrijver, 
zoodat de Raad mitsdien instelling van den 
schrijversrang overbodig achtte; 

Overwegende, dat, in het midden gelaten de 
wenschelijkheid om aan een Raad van Arbeid 
als ambtenaar te benoemen uitsluitend perso
nen, die geschikt mogen worden geacht, te zijner 
tijd een leidende functie te verwerven, bij elken 
Raad van Arbeid en derhalve ook bij den Raad 
van Arbeid te Tilburg, werkzaamheden te ver
richten zijn van zeer eenvoudigen aard, welke 
een hoogere belooning dan die, welke het Be. 

WIJ WILHELMINA, EN7
, I zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 

Op de voordracht van Onzen Minister van 1 1920 aan den schrijversrang verbindt, niet recht
.Arbe:,d van 3 Augustus 1920, n . 4785, Afdeeling vaiirdigen; 
Arbeidersverzekering; Overwegende, dat door het niet instellen van 

Overwegende, dat door den Raad van Arbeid een rang als den schr~jversrang, met voren
te Tilburg bij besluit van 4 Maart 1920 krach- bedoelde werkzaamheden derhalve belast wor
tens artikel 50 der Radenwet, een reglement den personen, die een salaris ontvangen, dat 
der verplichtingen en rechten voor de ambte- hooger is dan met den aard der door hen ver
naren en beambten, ondergeschikt aan den richte eenvoudige werkzaamheden overeen
Raad van Arbeid is vastgesteld, waarbij in komt ; 
.artikel 20 de rangen van hoofdcommies, com- Overwegende, dat dientengevolge de admi
mies, adjunct-commies, klerk, klerk-huis- nistratiekosten van den Raad van Arbeid te 
bewaarder en bode-stoker zijn ingesteld ; Ti/burg noodeloos opgevoerd worden en het 

dat de Verzekeringsraad te Arnhem zich tot Invaliditeifsfonds noodeloos bezwaard wordt, 
-Ons gewend hee~ met een voordracht strek- hetgeen in strijd i s te achten met het algemeen 
kende tot vernietiging van bovenvermeld reg- belang; 
lement, voorzoover daarbij het personeel van Gelet op de artikelen 79, tweede lid, en 86, 
den Raad va.n Arbeid te TiZburg in ra.ngen werd eerste lid, der Radenwet ; 
ingedeeld, daarbij aanvoerende, dat bij een Hebben goedgevonden en verstaan: 
oordeelkundige werkverdeeling ook bij de Raden artikel 20 van het reglement der verplichtin-
van Arbeid zeer veel arbeid te doen valt, waar- gen en rechten voor de ambtenaren en beamb
aan met voeg ambtenaren in den schrijvers- ten, ondergeschikt aan den Raad van Arbeid 
rang te werk kunnen worden gesteld, evenals te Tilburg, gelijk dat is vastgesteld bij besluit 
zulks het geval is bij de Departementen van van dien Raad van 4 Maart 1920, te vernietigen 
.Algemeen Bestuur, de Rijkspostspaarbank, de wegens strijd met het algemeen belang. 
Rijksverzekeringsbank en tal van andere groote Onze Minister van Arbeid is belast met de 
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uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het StaatB
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den lOden Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitge,g. 3 Sept. 1920.) 

10 Augustus 1920. BESLUlT tot vaststelling 
van een Algemeenen Maatregel van Bestuur 
als bedoeld bij Artikel 10, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919. S. 694. 

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

Arbeid van 26 Juni 1920, n°. 2030, a{deeling 
Arbeid; 

Gezien het eerste lid van artikel 10 der 
Arbeidswrt 1919; 

Den Raad van State gehoord ( ad vies van 
27 Juli 1920, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 5 Augustus 1920, n°. 
259 ,, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepalingen vast te stellen : 

HOOFDSTOK I. 

Van verbod van arbeid van jeugdige perBonen en 
van vrouwen in het al.gemeen. 

Art. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag geen arbeid verrichten : bestaande in het 
tillen, trekken, duwon, dragen of op andere 
wijze verplaatsen van een last, indien deze 
arbeid kennelijk of naar het oordeel van het 
districtshoofd : 

a. van hem of haar te groote krachtsinspan
ning eischt ; 

b. om eenige reden een gevaar voor zijne of 
hare gezondheid oplevert . 

2. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten, bestaande in gevaarlijke kunstver 
richtingen en in het deelnemen aan kunstver
richtingen, voor wover <lit gevaar oplevert. 

l.l. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten : 

A. bestaande in het vervaardigen, bewerken 
of verwerken van ontplofbare stoffen ; 

B. bestaande in het herstellen, vernieu.wen, 
uitbreiden, reinigen of onderhouden van elec
trische geleidingen, werktuigen of toestellen, 
behoorende tot geheel of gedeeltelijk in werking 
zijnde electrische installaties : 

1. voor verlichting of krachtoverbrenging, 
of 

2. waarbij spanningen van 50 Volt of meer 
kunnen voorkomen, 

tenzij het districtshoofd als zijn oordeel heeft I 

te kennen gegeven, dat die werkzaamheden 
in een bepaald geval niet gevaarlijk zijn ; 

C. in de nabijheid van blanke, onder spanning 
staande deelen van electrische geleidingen, 
werktuigen of toestellen, als bedoeld onder B, 
tenzij deze deelen zoodanig zijn opgesteld of 
afgedekt, dat onwillekeurige aanraking uit
gesloten is : 

D. bij het bedienen of reinigen van acetyleen
ontwikkelingstoestellen ; 

E. bij het bedienen van lieren of kranen ; 
F

1 
bestaande in het zagen met cirkelzagen, 

tenzij het districtshoofd als zijn oordeel heeft 
te kennen gegeven, dat die arbeid in een be
paald geval geen gevaar oplevert ; 

(l bij krachtwerktuigen en bij stoomketels 
a.ls Fachinist of als stoker, tenzij hij 16 jaren 
of ouder is en die arbeid geschiedt bij aanwezig
hei<j. en onder behoorlijk toezicht van een per. 
soon, die zijn twintigste ja.ar heeft volbracht ; 

H. in een windmolen, tenzij bij aanwezigheid 
en onder behoorlijk toezicht van een persoon, 
die

1
zijn twintigste jaar heeft volbracht; 

J. in kleine besloten ruimten, woals tanks, 
duobele bodems, wingpassages en ketels, indien 
daarin gebruik wordt gemaakt van walmende 
ver~ichtingsmiddelen of daarin schadelijke 
dai)'.lpen aanwezig zijn. 

4. Een persoon beneden 16 jaren ma.g geen 
arqeid verrichten : 

4,. bij het ontpakken, uitzoeken, sorteeren 
of merken van vuil waschgoed ; 

B. bij het behandelen van lompen of vuilnis : f · bestaande in het door trappen voortbe 
wegen van een transportdriewieler. 

5. 1. Een persoon beneden 15 jaren mag geen 
arbeid verrichten : 

A. voor wover hij daarbij gevaar loopt meer 
da'zi 4 Meter naar beneden te vallen : 

a. in of op in aanbouw, in slooping of in 
herstelling zijnde schepen, bouw. of andere 
constructies, 

b. op daken, dakgoten en dergelijke, 
c. op ladders ; 

B. in het veenderijbedrijf, bestaande in het 
verplaatsen van beladen kruiwagens, zoomede 
in het graven, fijn trappen of mengen van 
veenspecie voor de bereiding van turf ; 

C. bij bet maken van putten of ingravingen 
van grootere diepte dan 11f. meter. 

D. waarbij zijn loon anders is bepaald dan 
naar tijdruimte, tenzij naar het oordeel van het 
d\strictshoofd onder die omstandigheden de 
arbeid geen scha.de voor de gezondheid of ge
vaar oplevert ; 

2. Het in het eerste lid van dit artikel onder 
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A bepaalde geldtniet voor personen van 14.jaren, afgekoppeld of vastgezet, en - zoo geen 
die bij het in werking treden van dit besluit eischen zijn gesteld - indien de werktuigen 
reeds arbeid als daar bedoeld verrichtten. zoodanig zijn afgekoppeld of vastgezet, dat zij 

d. Een jeugdig persoon van lf: jaren of ouder niet anders dan opzettelijk in beweging kunnen 
mag geen arbeid verrichten, waarbij zijn loon worden gebracht ; 
anders is bepaald dan naar tijdruimte, indien E. welke in verband met den samenhang in 
naar het oordeel van het districtshoofd onder het bedrijf, bij voorbeeld in verband met andere 
die omstandigheden de arbeid schade voor de werkzaamheden of den gang van cen werktuig 
gezondheid of gevaa.r oplevert. of toestel, met zoodanige haast moet geschie-

•i. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag den, dat deze naar het oordeel van het districts-
geen arbeid verrichten : boofd schade voor de gezondheid of gevaar 

A. aan drijfwerk, dat in beweging is, met oplevert. 
uitzondering van het afnemen of opleggen van 8. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
drijfriemen, die minder dan 4 c.M. breed zijn geen arbeid verrichten : 
en tevens met geringer snelheid loopen dan A. wa.a.r drijfwerk of een werktuig aanwezig 
2 M. per seconde, voor zoover dit afnemen of is, dat van een plaats op meer dan 20 Meter 
opleggen geschiedt, wnder dat de daaraan afstand of van een plaats, die niet van dat 
werkzame persoon den vloer verlaat; drijfwerk of dat werktuig af duidelijk zicht-

B. aan in beweging zfjnde werktuigen, in- baar is, in beweging kan worden gcbracht, tenzij 
dien : telkens onmiddellijk voordat het drijfwerk of 

l. die jeugdige persoon of vrouw wijde of het werktuig van die plaats wordt in beweging 
loshangende mouwen of kleedingstukken met gebracht, een sein wordt gegeven, dat duidelijk 
loshangende slippen of andere losha.ngende waarneembaar is ter plaatse waar zich dat 
deelen of niet behoorlijk opgestoken haa.r drijfwerk of da.t werktuig bevindt ; 
draagt of ten aanzien van hem of haar niet zijn B. waar minderdan 1,80 Meter boven vloeren, 
nagekomen de eischen, die door het districts - bordessen, ga.anderijen, sta.ndplaatsen, trap
hoofd zijn gesteld met betrekking tot haa.r- treden en dergelijke zich bevindende, gevaar 
dracht, hoofdbedekking en kleeding; veroorzakende deelen aanwezig zijn van : 

2. de a.rbeid bestaat in : 1. krachtwerktuigen, als vliegwielen, kruk-
a. smeren, onderzoeken of herstellen; ken, drijfstangen , assen, spieen, riemen, ket-
b. werkzaamheden, waarvan het gevaar tingen, snaren, schijven, tandraderen, uit 

duidelijk blijkt of door de ervaring voldoende stekende zuigerstangen, regulateurballen, wa-
is gebleken ; terraderen en molenwicken, 

c. werkzaamhedcn, die door bet districts- 2. drijfwerken, als krukken, assen, kettingen, 
hoofd als gevaarlijk zijn aangewezen; snaren, riemen, schijven, spieen, bouten , kop-

C. bestaande in het reinigen van in beweging pelingen en stelschroeven, 
zijnde werktuigen of van den vloer daaronder, 3. door een krachtwerktuig gedreven werk
met uitzondering van door Onzen Minister aan- tuigen, als vliegwielen, raderen, krukken, assen, 
gewezen werkzaamheden, indien deze ge- spiei\n, stelschroeven, bouten, _ koppelingen, 
schieden op door hem aangegeven wijze; I snaren, riemen, kettingen en schijven, 

D. aan of onder in rust zijnde werktuigen, I 4. niet door een krachtwerktuig gedreven 
waarvan het drijfwerk nog in gang is, voor I werktuigen, bijv. vliegwielen van drukpersen, 
zoover de arbeid bestaat in: ponsmachines, meta.alscbaren, spantenbuigers, 

a. smeren, onderzoeken of herstellen; raderen van boormachines, draaibanken, cen-
b. werkzaa.mheden, wa.0-rvan het gevaar dui- trifuges, lieren en hijschkranen, en slingers 'Van 

delijk blijkt of door de ervaring voldoende is ponsmachines, metaal-knipmachines of schroef. 

gebleken; I persen, 
r,. werkzaa.mheden, die door het districts- indien die deelen niet of op onvoldoende wijze 

hoofd a.ls gevaarlijk zijn aangewezen; zijn beschut; 
d. reinigen, met uitzondering van door C. waar 1,80 M. of meer boven vloeren, bor-

Onzen Minister aa.ngewezen werkzaamheden, J desscn, gaanderijen, sta.ndplaatsen, tra.ptreden 
indien deze geschieden op door hem aange- en dergelijke zich bevindend drijfwerk a.an 
geven wijze; I wezig is, bestaa.nde uit drijfriemen, die meer 

met dien verstande, da.t dit verbod niet geldt, dan 15 c.M. breed zijn of met grooter snelheid 
indien de werktuigen met inachtneming van loopen dan 14 M. in de seconde of wel bestaande 
door het districtshoofd gestelde eischen, zijn uit zware kettingen, kabels of snaren, die bij 
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afvallen gevaar kunnen veroorzaken, indien 
die drijfriemen, kettingen, kabels of snaren 
niet of op onvoldoende wijze zijn beschut: 

D. 1. op steigers, stellingen en dergelijke, 
indien daarbij gevaar bestaat meer dan 2,5 M. 
naar beneden te vallen, en op gaa.nderijen, bor
dessen en dergelijke, een en antler, tenzij aldaar 
door voetplanken van ten minste 12 c.M. hoogte 
en gordingen op 90 c.M. hoogte, of door twee 
gordingen, waarvan de bovenste op 90 c.M. 
en de onderste op ten hoogste 30 c.M. hoogte, 
dan wel op eene andere, door het districtshoofd 
sohriftelijk goedgekeurde wijze, een beveiliging 
l;egen het gevaar van eraf te vallen is aange
bra.cht; 

2. bij vloer- en wandopeningen , tenzij deze 
op afdoende wijze tegen het gevaar van erdoor 
of eruit te vallen zijn beschut; 

3. waar een trap in gebruik is , die n iet 
aan ten minste eene zijde van een doelmatige 
en stevige leuning of t raptouw is voorzien ; 

4. waarbij gebruik gemaakt wordt van eene 
niet doelmatig geconstrueerde of niet doe\
mat1g tegen uitglijden, omvallen of te sterk 
doorbuigen beveiligde ladder of van een ladder 
waarvan de sporten niet in het hout der boomon 
rusten, maar uitsluitend door 013spijkeren of 
aanschroeven zijn bevestigd ; 

5. t er plaatse waar een lift aankomt, ncer
komt of voorbij gaat , of waar gevaar bestaat 
getroffen te worden door vallende voorwerpen 
of voorwerpen die worden neergclaten, tenzij 
doelmatige afsluitmiddelen of andere beschut
tingsmiddelen aanwezig zijn en gebruikt 
worden; 

I{ _ waar personenliften in gebruik zijn, die 
n'et in goeden staat van onderhoud verkeeren, 
niet van doelmatige veiligheidsinr ichtingen zijn 
voorzien, en niet beschut zijn tegen het gevaar 
van bij het vervoer getroffen te worden door 
vallende voorwerpen of door knelling ; 

E. bij vaste kuipen of bakken , waarin zich 
kokende, heete of bij tende vloeistoffen of 
gloeiende of gesmolten metalen l>ovinden, bij on
gedekte grondkuipen, reservoirs en putten, 
voor zoover die gevaar kunnen opleveren, in
dien deze niet door op 9() c.M. hoogte aange
brachte gordingen of op andero doelmatige 
wijze zijn beschut, behalve bij die ongedekto 
grondkuipen, ten aanzien waar van het districts
hoofd als zijn oordeel heeft te kennen gegeven, 
dat de arbeid door de beschutting ernstig be
lemmerd zou worden en het gevear, dat de 
kuipen opleveren, slechts gering is ; 

F. die onder omstandighoden wordt vorricht, 
welke veel kans bieden op oogverwondingen, 

indien geen doelmatig beschuttingsmiddel voor 
zijn of ha.ar gebruik beschikbaar is en niet ge
zorgd wordt, dat dit oogbeschuttingsmiddel 
bij dien arbeid wordt gebruikt ; 

G. welke, naa.r het oordeel van het districts
hocifd, dien persoon of die vronw blootstelt a.an 
ernstlge oogziekten of achteruitgang van het 
gezicb.tsvermogen, tenzij omtrent dien persoon 
of dil) v rouw door een, door het d istrictshoofd 
in overleg met den medisch-adviseur der ar. 
beidsinspectie aangewezen oogheelkundige, eene 
verklaring is verst rekt welke inhoudt, dat de 
bedoflde arbeid m_et een bepaald ten gebruike 
van dien persoon of d ie vrouw beschikbaar ge
steld, beschut tings- of hulpmiddel , erricht, 
voor het gezichtsvermogen van dien persoon 
of die vrouw geen bijzonder gevaar oplevert, 
of bij dien arbeid in acht wordt genomen het
geen door het districtshoofd ter beveiliging van 
de o?gen is geeischt. 

D1 verklaring van den oogheelkundig~ 
wordt afgegeven in een door Onzen Minister 
vast gestelden vorm en moet op aanvraag van 
een der in het l ste lid van art. 84 der Arbeids
wet 1919 genoemde ambtenaren onmiddellijk 
worden vertoond ; 

~- welke, naar het oordeel van het _districts
hoofd, dien persoon of die vrouw blootstelt aan 
tandbedervenden invloed, tenzij de maatrege
len, door het districtshoofd ter voorkoming van 
beschadiging der tanden geeischt, worden in 
acb~ genomen ; 

J J waar in gebruik is of vervoerd wordt : 
zoutzuur, zwa.velzuur, salpeterzuur, carbol of 
andere bij tende gevaarlijke vloeistof: 

l ! · flesschen, kannen, kruiken, potten, 
busse of fusten, tenzij deze van een duidelijk 
in het oog vallend kenteeken zijn voorzien, dat 
a.ang ft welke vloeistof zij bevatten; 

2. n flesschen of kruiken van een inhoud 
van eer dan 5 liter, tenzij die flesschen of 
kruik n behoorlijk zijn bemand of op andere 

oe!matig zijn beschut en bij het vervoer 
tige veilig heidsm aa.tregelen zijn genomen; 
ndien bij . het uitscbenken van zoodanige 

vlof is of geen doelmatige middelen ter voor
korf g van morsen en spatten worden aan
gewe d; 

K. wa.ar in gebruik zijn flesschen, kannen, 
kruik n, potten, bussen of fusten, waarin zich 
verfs £fen, lakken, vernissen of smeersels be
vinde , die giftige loodverbindingen of giftige 
orga ·sche vluchtige oplosmiddelen bevatten, 
tenzij deze van een duidelijk in bet oog vallend 
ken ken zijn voorzien, waaruit blijkt, dat zij 
eene giftige stof bevatten ; 
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L. welke dien persoon of die vrouw blootstelt I in een lokaal geen arbeid verrichten op een 
aan wegvliegende schilvers of spatten van eene plaats, waar die persoon of die vrouw is bloot
vloeistof, die daardoor gevaar oplevert, indien gesteld : 
geen doelmatig beschuttingsmiddel is aange
bracht of ten gebruike van dien persoon of die 
vrouw beschikbaar is . 

Ten aanzien van de in dit artikel bedoelde 
beschuttingen, afsluit. en beveiligingsmiddelen 
en de wijze, waarop het onder A bedoelde sein 
moet worden gegeven en van de kenteekenen, 
de wijze van vervoer en van uitschenken van de 
onder J en K bedoelde stoffen, kunnen door 
het districtshoofd eischen worden gesteld. 
Worden die eischen niet of niet voldoende na
gekomen, dan worden de daarbij bedoelde be
schuttingen, afsluit- of beveiligingsmiddelen of 
kenteekenen geacht niet aanwezig of niet be
schlkbaar te zijn, wordt het evenbedoelde sein 
geacht niet duidelijk waarneembaar te zijn ter 
plaatse waar het drijfwerk of werktuig zich 
bevindt, worden geen doelmatige veiligheids
maatregelen geacht te zijn genomen bij het 
vervoer der onder J bedoelde vloeistoffen of 
geen doelmatige middelen ter voorkoming van 
morsen en spatten bij het uitschenken van die 
vloeistoffen geacht te zijn aangewend. 

9. Ee~ jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten : 

A. in ecn lokaal , dat naar het oordeel van 
het districtshoofd niet wordt vrij gehouden van 
hinder en van voor de gezondheid schadelijke 
invloeden van grondwater, van een riool, van 
een privaat, van een mest- of vulinishoop of 
put, van een stal of dergolijke inrichting of van 
in het lokaal aanwezig aan bederf onderhevig 
afval, tenzij de aard van het bedrijf zich daar
tegen verzet ; 

B. in een lokaal, waar het ontstaan en de 
verspreiding van schadelijke of hinderlijke 
gassen of dampen of van stof niet wordt belet 
of tegengegaan, of, indien dit niet of niet in 
voldoende mate mogelijk is, waar geen doel
treffende middelen zijn aangewend tot afvoer 
van die gassen of dampen of het stof uit het 
lokaal. 

Met betrekking tot het beletten of tegengaan 
van het ontstaan en de verspreiding van schade
lijke of hinderlijke gassen of dampen of van 
stof en tot het aanwenden van doeltreffende 
middelen tot afvoer daarvan, kunnen door het 
districtshoofd eischen worden gesteld ; worden 
die eischen niet of niet voldoende nagekomen, 
dan wordt aangenomen, dat in het lokaal de 
onder B genoemde omstandigheden aanwezig 
zijn. 

10. Een jeugdig pe1'SOon of eene vrouw ma.g 

A. aan eene temperatuur van meer da.n 32° 
Celsius, indien de temperatuur buiten in de 
~chaduw lager is dan 29° Celsius of aan eene 
tempera.tuur van meer dan 3° Celsius boven die 
buiten in de schaduw, indien deze tempera.tuur 
t9° Celsius of hooger is ; 

dit verbod geldt niet, indien ingevolge den 
aard van het bedrijf die persoon of die vrouw 
telkens gedurende slechts zeer korten tijd is 
blootgesteld aan eene tempera.tuur vanmeerdan 
32° Celsius, tenzij het districtshoofd aan het 
hoofd of den bestuurder der onderneming schrif
telijk heeft medegedeeld, da.t hij arbeid onder 
deze omsta.ndigheden voor hem of haar schade
lijk oordeelt ; 

B. aa.n eene tempera.tuur van 25° tot 32° 
Celsius, indien het districtshoofd heeft geeischt 
dat door hem a.angegeven middelen worden 
aangewend om de temperatuur te verlagen 
of om den nadeeligen invloed da.arvan op de 
arbeiders te verminderen en aan dien eisch 
niet wordt voldaan ; 

C. a.an hinderlijke warmte-uitstraling, indien 
het districtshoofd heeft geeischt, dat deze op 
door hem aangege_,en wijze wordt tegengegaan, 
bijv . door bekleeding der warmteuitstralende 
voorwerpen of door warmtekeerende schermen 
en aan dien eisch niet wordt voldaan. 

11. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
geen arbeid verrichten: 

A. in een lokaal, dat, voor zoover het door 
metalen wanden of een pannen- of metalen da.k 
begrensd wordt, niet tot op een hoogte van ten 
minste 4 M. van den vloer af behoorlijk is be
schoten; 

dit verbod geldt niet : 
1. indien de aard van het bedrijf zich tegen 

beschiet ing verzet of indien het loka.al eene open 
loods is of een getimmerte, waarvan meer da.n 
een zesde gedeelte van het wandoppervlak 
open is; 

2. indien de wanden, die het lokaal begren
zen, van hout of steen zijn ver vaardigd en eene 
hoogte hebben van ten minste 3,50 Meter van 
den vloer, tenzij het districtshoofd schriftelijk 
hee~ meegedeeld, dat na.ar zijn oordeel om 
standigheden aanwezig zijn, die het beschieten 
van het lokaal noodig maken ; 

3. indien het districtshoofd schriftelijk 
heeft medegedeeld, dat naar zijn oordeel het 
beschleten van het loka.al niet noodig is; 

B. in een lokaal, waarvan het dak geheel of 
gedeeltelijk uit glas bestaat, en waar niet 
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voldaan is aan de door het districtshoofd ge- I of an~ere geschikte alcoholvrije drank koste
eischte maatregelen ter bevordering van eene loos enf·n voldoende mate beschikbaar is en 
dragelijke temperatuur; op doel atige wijze wordt verstrekt-. 

C. die a.an eene bepaalde plaats is gebonden, 15. . Een jeugdig persoon of eene vrouw 
waar geen houten vloer of houten rooster a.an- mag ge n arbeid verrichten in eene besloten 
wezig is, indien ten gevolge hiervan naar het I ruimte, a.ls bedoeld in artikel 4, tweede lid, 
oordeel van het districtshoofd een jougdige onder der Arbeidswot 1919, indien aldaar 
persoon of eene vrouw van het verrichten van nict wo dt nageleefd wat in Hoofdstuk IV ten 
arbeid op die plaats nadeeligcn invloed zou I aanzifn van het verbod van arbeid van jeugdige 
kunnen ondervinden ; 1 persone en van vrouwen in kantoren is be-

D. elders dan in een aan alle zijden behoor- 1 pa.aid. 
lijk tegen weerinvloeden afgesloten lokaal, 2. voorschriften, in de Hoofdstukken II 
indien het districtshoofd van oordeel is, dat van dit besluit ten aanzien van het 
de gezondheid van den jeugdigen persoon of verb9d van arbeid van jeugdige personen en 
de vrouw benadeeld kan worden door het ver - van yr uwen in fabrieken of werkplaatsen en 
richten van door hem aangeweuin arbeid in in wip ls en apotheken met betrekking tot de 
de buitenlucht of in een lokaal, dat niet be- verliqh · g, de luchtverversching, het vermij
hoorl~jk is afgesloten. den t a hinderlijke tocht, de temperatuur, de 

12. Een jeugdig persoon of eene vrouw I vrije llfchtruimte voor elken arbeider en de 
mag geen arbeid verrichten : besc~.kihaa.rstelling van privaten en urinoirs 

A. waar voor den arbeid veel water wordt I geste d i gelden niet voor de in het eerste lid 
gebruikt, tenzij de vloer zoodanig is ingericht, I bedo l e rwmten. 
dat het water behoorlijk kan afloopen ; 

B. in een werklokaal, waar doelmatige HOOFDSTUK II. 
spuwbakken ontbreken, indien deze door het I . . 
d . t · t h fd d" d ht f Van v bod van arbeid van 7eugdige personen en 1s nc s oo noo 1g wor en geac o waar . . 
door het districtshoofd aangewezen arbeiders van ouwen in fabrieken of werlcplaatsen. 
niet de beschikking hebben over eene doel- ieken of werkplaatsen ;n het algemeen. 
matige flesch of een antler doelmatig voorwerp Een jeugdig persoon of eene vrouw 
voor het opvangen ,an hun spuwsel; mag i eene fabriek of werkplaats geen arbeid 

C. in een werklokaal , dat niet zindelijk en verric~ten in een werklokaal, dat niet voor 
zooveel mogelijk vrij van stof en vocht jg ~e - elke~rbeider een vrije luchtruimte heeft van 
houden. ten ste 6 M3., waarvan ten minste 2,40M3, 

Ten aanzien van het in dit artikel bepaalde bovtn een hoogte van 1,80 Meter. 
kunnen door het districtshoofd ei~chen worden 2. _ fij de berekening van de vrije lucht
gesteld : worden deze niet of niet voldoende ruin/-,, zoowel va.n een werklokaal in zijn ge
nagekomen, dan wordt geacht dat niet naar heel a.1i8 van het gedeelte boven een hoogte van 
behooren gezorgd is voor den afvoer van water, · 1,80 ~eter, mogen voor de toepassing va.n dit 
dat de onder B bedoelde voorwerpen ontbreken artike niet in rekening worden gebracht ge
of niet ter beschikking dcr arbeiders zijn, of deel<te , waarvan de hoogte minder bedraagt 
dat bet werklokaal niet zindclijk en zooveel dan 2 Meter of meer dan 5 Meter. 
mogelijk vrij van stof en vocht is gehouden . I 3. oor de toepassing van deze voorschriften 

13. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag I worde de lokalen, die met een werklokaal in 
geen arbeid verrichten in een lokaal, op een zooda ige open verbinding staan, dat de ge
plaats waar bet directe zonlicht niet kan I meens hap niet kan worden afgesloten, geacht 
worden afgesloten of op een plaat , waar hij of met at werklokaal Mn geheel uit te ma.ken, 
zij is blootgesteld a.an den schadelijken invloed indie de opening, welke de gemeenschap 
van fel licht, voor zoover bet districtshoofd I vorm , niet kleiner is dan 1,80 M2• 

van oordeel is, dat deze omstandigheid voor 4. venninderd het bepaalde in het vorige 
den jeugdigen persoon of de vrouw nadeelig lid, ogen in een werklokaal, dat met Mn of 
kan zijn_. meer andere lokalen wordt geacht Mn geheel 

14. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag uit
1

te ma.ken, niot meer personon aanwezig zijn 
in een werklokaal geen arbeid verrichten, dan 'f. ma.al bet aantal personen, dat aldaar 
ndien niet gezorgd is, dat, ingeval zulks door zoud mogen aanwezig zijn, indien de gemeen-

het districtshoofd is geeischt, voor dien jeug- niet bestond, echter met dien verstande, 
digen persoon of die vrouw goed drinkwater die lokalen tezamen niet meer personen 
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mogen verblijven dan het geval zou mogen zijn, i beid noodz11,kelijk te achten, aantal uren in 
indien de gemeenschap niet bestond. bet daglicbt te vertoeven, en 

17. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag I c. de onder a, bedoelde regeling der werk
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver- uren, na aan bet districtshoofd te zijn toege
ricbten in een werklokaal, dat tevens als slaap- zonden en van diens scbriftelijke goedkeuring 
vertrek wordt gebruikt. te zijn voorzien of na ingevolge het vierde lid 

18. Een jeugdig persoon of eene vrouw door Onzen Minister te zijn goedgekeurd, op
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid oene duide4jk zicbtbare wijze in bet werk
verrichten, tenzij, indien bet districtshoofd lokaal is opgehangen. 
zulks heeft geiiischt, eene voor hem of haar 4. Weigert bet districtshoofd de in bet vo
bestemde zitgelegenheid bescbikbaar is, waar- rige lid bedoelde goedkeuring te verleenen, 
van hij of zij bij den arbeid gebruik mag dan kan bet hoofd of de bestuurder der onder-
maken. neming zicb tot Onzen Minister wenden. 

19. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw Deze beslist na onderzoek. 
mag in eene fabriek of werkplaats geen arbeid Wordt de regeling der werkuren al of niet 
verrichten: gewijzigd goedgekeurd, dan voorziet hij de 

A. in een werklokaal, dat niet gedurende schriftelijke regeling van zijne goedkeuring 
den werktijd voldoende is verlicht ; en zendt deze aan bet hoofd of den bestuurder 

B. ter plaatse, waar gedurende den tijd der ondememing. Hij zendt- mede een af
tusschen 9 uur des voormiddags en 3 uur des scbrift aan bet betrokken districtshoofd. 
namiddags kunstlicht mo-et worden gebezigd, Wordt de regeling der werkuren niet goed
ol)l eene voldoende verlichting te verkrijgen, gekeurd, dan dealt hij deze beslissing mede 
tenzij de bijzondere weersgesteldheid bet ge- aan bet hoofd of den bestuurder der onder
bruik van kunstlicht noodzakelijk maakt. neming. Hij zendt tevens een afschrift aan 

2. Geen lokaal wordt als voldoende verlioht bet districtshoofd. 
bescbouwd door daglicht, indien daar niet 5. Eene schriftelijke goedkeuring, als be. 
boven bet omliggende terrein gelegen licht- . doeld in bet derde lid onder r,, en in bet vierde 
openingen zijn aangebracht, welke direct dag- lid, ka.n te a.Hen tijde door bet districtshoofd 
licht toelaten en een gezamenlijk oppervla.k worden ingetrokken, indien hem gebleken 
hebben van ten minste een-tiende van bet, is, dat de goedgekeurde regaling onjuist is. 
vloeroppervlak van bet werklokaal, tenzij de Een goedkeuring, ingevolge bet vierde lid 
aard van bet bedrijf zich daartegen verzet verleend, wordt echter niet ingetrokken dan 
of bijzondere omstandigheden of inrichtingen na bekomen macbtiging van Onzen Minister. 
naar bet oordeel van bet districtshoofd, een 20. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
voldoende dagverlichting waarborgen, ter plaat. ma.g m een fabriek of werkplaa.ts geen a.rbeid 
se wa.a.r gewerkt wordt. verrichten in een werkloka.a.l: 

Deuropeningen en andere voor bet daglicht A. wa.a.r niet gedurende den werktijd op 
afsluitbare openingen tellen voor de berekening doelmatige wijze voldoende toevoer van versche 
van bet oppervlak der lichtopeningen alleen lucht en afvoer van bedorven lucht is gewaar. 
mede. voor zoo ver zij tijdens den arbeid direct borgd; 
daglicht toelaten. B. waar hinderlijke tocht niet is vormeden; 

3. Het bepa.alde in bet eerste lid is niet van C. waar niet gedurende de rusttijden zoo-
toepassing op arbeid van een jeugdig persoon veel mogelijk door bet openzetten der venti 
of van eene vrouw in een werklokaal, waar de latiemiddelen toevoer van verscbe lucht wordt 
a.ard van bet daarin uitgeoefende bedrijf zicb verzekerd. 
verzet tegen bet toelaten van daglicht of van 2. Indien door bet districtshoofd ten aan
eene andere voldoende verlichting als bedoeld zien van een lokaal aangewezen is op welke 
onder A, indien: wijze luchtverversching of het tegengaan van 

a. door <lien persoon of die vrouw in zoo- tocht beboort te geschieden en een en JJ,nder 
danig lokaal op geen andere uren arbeid wordt niet plaats heeft overeenkomstig zijne aan
verricht da.n door bet hoofd of den bestuurder wijzingen, mag in dat lokaal geen jeugdige 
zijn bepaald in eene schriftelijke regeling der persoon of vrouw arbeid verrichten. 
werkuren; 3. Indien geen aanwijzing door bet districts-

b. die werkuren zoodanig zijn bepaald, d11,t boofd is gegeven, wordt .de toevoer van versche 
die persoon of die vrouw gelegenheid behoudt en afvoer van bedorven lucbt in een lokaal, 
op iederen dag gedurende een, voor de gezond- waa.r niet door mechanische hulpmiddelen 
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eene voldoende luchtverversching is gewa.a.r. 2. sta.a.nde in het inleggen op verwa.rmde 
borgd, niet als voldoende beschouwd, tenzij ma.ngel , 
het geza.menlijk oppervla.k van de openingen, 3. a. n karrewa.lsen, leder- en satineerwalsen 
die rechtstreeksche gemeenschap met de bui- of 
tenluoht kunnen geven, ten minste 40 d.M2• 4. a.f-11 verwa.rmde strijkmachines, 
beara&gl;, waarbij de deuropen.ingen, welke voor tenzi{ het distriotshoofd eene schriftelijke 
toegang dienen, niet worden medege,re-kend. verkla1711g heeft afgegeven, dat naar zijn oor-

4. De hinderlijke tocht wordt geacht niet, deel dil arbeid in een bepaald geval geen gevaar 
te zijn vermeden, wanneer niet ten minste een opleveijt. 
derde gedeelte va.n de krachtens het vorige lid 25. f n jeugdig persoon of een vrouw ma.g 
vereischte openingen meer dan 1,80 M. boven in een fabriek of werkplaats geen a.rbeid ver
den vloer gelegen is, of- waar dit niet mogelijk richte : 
is - in of zoo dicht mogelijk bij de boven- l. i een lokaal, waar werktuigen aanwezig 
begrenzing van het lokaal, en deze openingen zijn, aarvan de onderdeelen door snijden, 
niet van den vloer of en onafhankelijk vo.n knelle , pletten of door hun groote snelheid 
lager gelegen openingen gemakkelijk kunnen gevaa kunnen veroorza.ken, zooals oirkel-, 
worden geopend en gesloten. raam-, lint- en cylinderzagen, frees-, steek-, 

21. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag schaaf-, snij - en houtschilmachines, koeken
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid v<'r- breker r, , stroosnijders, lompensnijders, papier
richten, bestaande in werkzaa.mheden, waarbij snijwerktuigen, hechtmachines, hakmeswerk
hij of zij is blootgesteld aan stof of vuil,indien tuigf* metaalscharen, stempelwerktuigen, de
niet is nageleefd hetgeen door het districtshoofd gelper n, centrifuges, wring- en strijkmachines. 
is geeischt, ten aanzien van het verstrekken kal81!1 ers of walsen, cokes-, steen- en steen
en dragen va.n overklceren en hoofdbedekking koolbrfekmachines, meng-, kneed- en gehakt
en het beschikbaar stellen van waschgelegen- ma.c!tlPes, indien deze werktuigen niet voor 
heden. zoo '611 noodig behoorlijk zijn beschut ; 

22. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 2. ij weefgetouwen, waarvan de spoel 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver- meer an 80 slagen per minuut maakt, of waar
richten, indien geen bij tle fabriek of werk- van, o de rietbreedte meer dan 1.50 M. be
plaats behoorend, doclmatig en zindelijk ge- draag , de spoel meer dan 60 slagen per minuut 
houden privaat beschikbaar is gesteld, dat maak , indien geene of eene onvoldoende be
behoorlijk te bereiken en te gebruiken is . schut · g tegen het gevaar bij uitvliegen der 

23. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw spoel anwezig is . 
mag in een fa.briek of werkpla.ats geen arbeid 26. De bepalingen van cteze paragraaf zijn 
verrichten, die va.n den jeugdigen persoon of ook nn toepassing op fabrieken en werk
van do vrouw weinig lichaamsbeweging vor- pla&t n, bedoeld in de paragrafen 2 tot en 
dert, in een werklokaal, dat bij koude weers- met 6 voor zoover in die paragrafen niet da.ar
gesteldheid niet tot ten minste 100 C. of tot van ordt afgeweken. 
zooveel hooger temperatuur als door het dis
trictshoofd voor eene behoorlijke en voldoende 
verwarming noodig ~ordt geoordeeld, is ver 
warmd. 

Dit verbod geldt niet-, indien de aard van het 
bedrijf zich tegen de bedoelde verwa.rming 
verzet, geen jeugdige persoon of vrouw langer 
achtereen in het werkloka.al verblijft, da.n door 
het districtshoofd is toegestaan, en van die 
toestemming blijkt, door een in het werk
lokaal opgehangen en onderteekende mede
deeling van het districtshoofd. 

2. Een jeugdig persoon mag geen arbeid 
verrichten in een koelruimte, waarin de tem
peratuur lager is dan 70 C. 

24. Een jeugdig persoon ma.g in een fabriek 
of werkplaats geen arbeid verrichten : 

1. bestaande in bet freezen van hout of leder, 

§ 2. Fabrieken of werkplaatsen, waarin be
paald werkzaamheden worden verricht of bepaalde 
sto'{j n of bepaa!.de omstandiyheden voorkomen. 

27. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in ee e fabriek of werkplaa.ts geen arbeid ver
rioh 

A. besta.a.nde in : 
1. borduren, 
2. de.mast, zijde of bontkatoen weven , 
3 diama.nten of a.ndere edelgesteenten be-

werk n, 
4. glas slijpen, 
5. graveeren of houtsnijden, 
6. instrument me.ken, 
7. kant ma.ken, 
8. kra.len rijgen, 
9. let terzetten, 
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10. machinaal breien , 
ll. maken van goud - of zilverwerk, 
12. maken van haarwerken , 
13. naaien, noppen of stoppen, 
14. stikken, 
15. teekenen , 
16. uurwerken maken of herstellen, 

tenzij t er plaatse, waar die arbeid wordt ver
richt, de verlichting overeenkomt met eene 
sterkte van ten minste 50 Hefner-eenheden op 
1 M. afstand voor arbeid als bedoeld onder 3, 
5, ll of 16, en van ten minste 30 Hefner-een
heden op 1 M. afstand voor de overige soorten 
van arbeid; 

B. bestaande in eene niet onder A genoemde 
soort arbeid, die goed licht vereischt, tenzij 
t er plaatse , waar d ie arbeid wordt verricht, 
de verlichting overeenkomt met eene sterkte 
van ten minste 20 Hefner-eenheden op 1 M. 
afstand. 

28. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver 
richten: 

A. in een werklokaal , waar aether, naphta, 
benzine of andere vluchtige vloeistof, waarvan 
de damp 'met lucht ontplofbare mengsels kan 
vormen, aanwezig is, tenzij deze vloeistoffen 
geborgen zijn in goed gesloten metalen vaten 
en · in geen grootere hoeveelheid in het werk
lokaal aanwezig zij n dan voor den goeden gang 
van het werk wordt vereischt en deze hoeveel
heid in elk geval niet meer bedraagt dan voor 
het gebruik op Mn dag noodig is ; of wel de 
berging en het vervoer in gesloten leidingen 
en toestellen plaats vindt op eene wij ze, welke, 
naar het oordeel van het districtshoofd, vol
doende waarborgen voor de veiligheid op
levert ; 

B. wanneer daar vloeistoffen, als bedoeld 
onder A, aan wezig zijn en: 

a. die vloeistoffen, voor wover zij buiten 
het werklokaal in de fabriek of werkplaat s aan
wezig zijn, niet met nakoming van door het 
districtshoofd gestelde eischen op veilige wijze 
worden bewaard ; 

b. in of nabij het werklokaal geen doelmatige 
en in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar z:ijn; 

c. geen doelmatige gelegenheid voor ont
vluchting bij bPand aanwezig is . 

29. Een jeugdig persoon of een vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten in een werklokaal , waar ontplofbare 
stoffen worden bereid, bewerkt of verwerkt, 
tenzij : 

a. in dat werklokaal ten minste een deur zij, 

d4e naar buiten openslaat, steeds van bin
nen gemakkelijk te openen is en bij brand 
eene doelmat ige gelegenheid tot ontvluchting 

I biedt; 
I b. de ramen slechts verspreid zonlicht door-
laten; 

c. gereedschappen van ijzer of staal slechta 
worden gebezigd voor zoover het gebruik 
daarvan voor de uitoefening van het bedrijf 
onvermijdelijk is ; 

d. in het werklokaal niet meer ontplofbare 
stoffen aanwezig zijn, dan voor den goeden 
gan2: van · het werk worden vereischt, en 

e. in of nabij het werklokaal doelmatige en 
in goeden staat van onderhoud verkeerende 
brandbluschniiddelen beschikbaar zijn. 

30. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver 
richten in een werklokaal, in de nabijheid 
waarvan op het terrein der ondem eming ont
plofbare stoffen aanwczig zijn, tenzij die stof
feu , met n akoming van door het districtshoofd 
gestelde eischen, op veilige wijze zijn geborgen 
of worden vervoerd. 

31. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver. 
rich ten in een werklokaal , waarin een acetyleen
ontwikkelingstoestel aanwezig is, tenzij het een 
verplaatsbaar toestel is, dat t ijdelijk in eene 
fabriek of werkplaats wordt gebruikt voor het 
autogeen lasschen van vast opgestelde of moeie
lijk verplaatsbare voorwerpen. 

32. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver
richten in een werklokaal, waar wegens de uit
oefening van het bedrijf gevaar voor ontplof
fing bestaat, en in de ruimten, die met dat 
werkl2kaal in directe verbinding staan of 
gebracht kunnen worden, tenzij : 

a. in dat werklokaal en in die ruimten geen 
antler dan voldoend geisoleerd kunstlicht aan
wezig is , en daarbuiten vuur en onvoldoend 
ge.isoleerd kunstlicht slechta op zoodanigen 
afstand aanwezig zijn, dat geen gevaa~ voor 
ontploffing beataat ; 

b. in of n abij het werklokaal doelmatige en 
in goeden ataat van onderhoud verkeerende 
brandbluschmiddelen beschikbaar zijn, en 

c. eene doelmatige galegenheid voor ont
v luchting bij brand aanwezig is. 

33. Ten aanzien van de volgende in deze 
paragraaf voorkomende bepalingen, wordt de 
arbeid naar zijn aard of naar de omstandig
heden, waaronder deze wordt verricht, onder
acheiden in de categorien A, B, C, D, E, F, 
G, H, Jen K. 
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Categorie A omvat arbeid in werklokalen, 
waa.r of waa.r in den regel : 

l.' loodwit wordt bereid; 
2. loodsuiker, loodoxyd (massicot, loodglit) 

of loodmenie wordt bereid ; 
3. loodasch wordt gebra.nd (gereduet,erd); 
4. chromaatstoffen worden bereid ; 
5. kwikhoudendo verfstoffen worden be-

reid; 
6. giftige cyanverbindingen worden bereid; 
7. groenspaan wordt bereid; 

Cat eorie B omvat ai·beid in werkloka.len : 
1. aar de lucht verontreinigd ka.n worden 

iftig stof, dat zich verspreidt bij het 
bronz n, bijv. in eene drukkerij, eene Jijsten
make li; 

2. a.ar in den regel giftige verf wordt aan
gd, bewerkt of gebruikt; 
aar of waar in den regel giftige cya.n

dingen worden verwerkt of ontstaan ; 
ar gepolijst wordt met loodhoudende 

8. witte phosphor wordt bereid of verwerkt; een en antler voor zoover naar het oordeel 
9. sublimaat wordt bereid of verwerkt; et districtshoofd emstig gevaar besta.a.t, 

10. kwik of kwikverfoeliesel wordt bereid of ie giftige stoffen ter plaatse, waar die 
verwerkt; verricht wordt, een schadelijken in-

11. arsenicum of arsenicumverbindiogen wor- op de gezondheid hebben. 
den bereid of verwerkt ; gorie C omvat arbeid in werklokalen, 

12. zinkwit wordt bereid; waar zich in den regel in die mate, dat zulks 
13. de onder l tot en met 12 genoemde stoffen na~r et oordeel van het districtshoofd schade

eene ven~ere beha deling ondergaa.n, om ze tot lijk oet worden geacht, stoffen of dampen 
aflevering of gebruik gereed to maken ; vers reiden, die op grond van hunne eigen-

14. a.9cumulatonn voor electriciteit worden scha pen vergiftigend kunnen werken, zooals 
vervaardigd of horsteld; acrol ine, a.ether , a.mmoniak, amylacetaat, 

15. zink uit de ertsen wordt bereid ; aztjn uur, benzine, broommethyl, carbol, creo-
16. emails ter la.bricage van geemailleerde sopt forms.line, houtgeest, kooloxyde, kool

voorwerpen worden bereid of verwerkt, indien zuur kwik, naphtha.line, phosgeen, picrine
die emails meer dan 1/ 2 pCt. van het gewicht in zuur tetrachloorethaan, tetrachloor-koolstof, 
drogen toestand 11an lood bevatten ; zi.J;lk xyde, zwavelkoolstof. 

17. de lucht wordt verontreinigd door stof, I C tegorie D omvat arbeid: 
dat ontsta.at of zi-0h verspreidt bij het broken, 1. bestaande in het behandelen van ruwe 
malen, mengen of zeven van kunstmest, van I hui en on arbeid in Jokalen, waar ruwe huiden 
phosphaten of anclere grondstoffen voor kunst- a.an ezig zijn ; 
mest, van cement, kalk, krijt, sintels, slakken, 2. bestaande in het sorteeren of behandelen 
magnesiet, gips, :;teen, glas, schelpen of tras, van ruwe wol of van andcre ongereinigde dier
bij het slijpen la.ngs den drogen weg van me- har n en arbeid in lokalen, waar ruwe wol of 
talen (met uitzondering van de in de fabriek of and re ongeroinigde dierha.ren aanwezig zijn; 
werkplaats gebruikte gereedschappen) of glas, 3 in werkloka.len, waar de lucht kan ver
of bij het met behulp van den za.ndstiaal be- ont einigd warden door stof van borstelmake-
werken van voorwerpen of stoffen; I rij c of kwastenmakerijen ; 

18. chloorkalk wordt bereid, vermalen of 4 in lompensortecrderijen of in werk. 
verpakt; lok Jen, waar de lucht kan verontreinigd word en 

19. briketten worden vervaardigd met be- doo stof van lompen, oud pa.pier of vuilnis ; 
hulp van pek ; 5 besta.a.nde in het sorteeren of behandelen 

20. gevaar voor vergiftiging bestaat door a beenderen ; 
aniline en hare homologen en derivaten, arseen- bestaande in het wasschen, schrapen, 
wa.terstof, chloor, fluorwaterstof, nitreuse ver- 1 sor ren of slijmen van darmen; 
bindingen, phosphorwaterstof, zoutzuur, zwa- I bestaande in het sorteeren en bewerken 
velig zuur, zwavelzuur, salpeterzuur, blauw- va vuilnis . 
zuur, zwavelwaterstof, benzol en zijne homo- , ategorie E omvat arbeid in werklokalen, 
logen en deriva.t<,n, in die mate, da.t zulks naa.r wa r in den regel wordt gewerkt met lood, lood
het oordeel van het districtshoofd scha.delijk I leg ringen of lood verbindingen, in : 
moet worden geacht; a.justeerderijen van gewichten, 
21. hout of a.ndere stoffen worden gecreo- ra.psulefabrieken, 

soteerd ; drukkerijen, 
22. petroleum wordt geraffineerd of ge- glas-in loodzetterijen, 

destilleerd. hagelgieterijen, 
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6. lettergieterijen, 
7. letterzctterij en, ook die, waarin eene zet . 

machine wordt gebruikt, 
8. loodenbnizenfabrieken, 
9. loodpletterijen, 

10. loodsmelterijen, 
11. metaalwarenfa.brieken, 
lt. muziekinstrumentmakerijen, 
13. orgelpijpmakerijcn, 
I 4. stereot-,pie-mrichtingen, 
15. vijlenkapperij en. 
tenzij het districtshoofd eene s~hriftelijke 

verklaring heeft afgegeven, dat naar ziin oor. 
dee! in het werklokaal de arbeid geen gevaar 
voor vergiitiging door lood O!)levert. 

Catcgorie F omvat arbeid in \-\erklokalen in 
diamantsl(jperijen en -zagerijen, waar in den 
re.gel wordt gewerkt met lood, l9od verbindmgen 
of loodlegeeringen. 

Categorie G omvat arbeid in werklokalen, 
waar de lucht kan verontreinigd worden door 
stof, ontstaande of verspreid wordend bij , 

1. het slijpen of schuren langs den drogen 
weg van andere stoffen dan meta.lea of glas ; 

2. het van gietzand of Jeem ontdoen · van 
gietstukken ; 

3. den niet in catcgorie A onder 17 ge
noemden arbeid in kalkblusscherijen; 

4. bet houtzagf\n ; 
5. het zagen of draaien van hoorn, been of 

steennoot ; . 
6. de turfstrooiselfabricage ; 
7. de brikettenfabricage wnder behulp van 

pek of de bereiding van cokes ; 
8. het malen van schors en looimiddelen ; 
9. het ma.Jen of zeven van 3pecerijen ; 

10. het bronzen in een drukkerij of in een 
antler bedrijf, waar geen giftig brons wordt ge
bruikt; 

11. de wattenfabricage; 
12. het 7,uiveren van kapok of veeren; 
13. het weven of vlechten van cocos ; 
14. het ma.ken of slijpen van vilt ; 
1;;. het zeven of zuiveren van graan of zaa.d ; 
16. de stroohulzenfabricagA; 
17. het stroohakselsnijden; 
18. het bezembinden, 
tenzij het districtshoofd eene schriftelijke 

verklaring heeft afgegeven, dat naar zijn oor
deel in het werklokaal de arbeid geen ge,-aar 
voor benadeeling der gezondheid door stof op 
levert. 

Catogorie H, om vat arbeid in werklokalen, 
waar sigaren of sigarotten worden gemaakt of 
tabak in drogen toestand wordt bewerkt of 
verwerkt. 

1920. 

Categorie J, omvat arbeid in wcrklokalen, 
wani" vlas of hennep wordt gej:>raakt, ·gebeukt, 

, gezwingeld of gehekeld, zonder behulp van een 
kra.chtwerktuig. 

I Categorie K, omvat arbeid in werklokalen 
waar: 

1. machinaal wordt geweven of waar de 
garens een voorbereidende bewerking voor het 

1 weven ondergaan; 
2. machinaal wordt gesponnen; 
3. katoen of jute eene voor het spinnen voor 

bereidende bewerking ondergaan ; 
4. niet onder 3 genoemde vezelstoffen wor. 

den gekaard of gewolfd ; 
! !i. geweven of gebreide stotfen in drogen 
I toestand worden geruwd ; . 

6. v]as of hennep wordt gebraakt, gebeukt, 
gezwingf'ld of gehekeld met behulp van een 

1 krachtwerktuig. 
34. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 

in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver 
richten a]s genoemd in categorie A van arti
kel 33. 

35. 1. Een jeugdig persoon mag in eene 
fabriek of werkplaats geen arbeid verrichten 
a.ls genoemd in een der categorieen B, C, D, 
E, F, G, H, J of K van artikel 33, tenzij de 
voorschriften Yan het derde tot en met het 
tiende lid worden in acht genomen. 

2. Ecne vrouw mag in eene fabriek of werk
plaats geen arbeid verrichten als bedoeld in 
categorie B, categorie E 3, 6, 7 of 14 of cate
gorie J van artikel 33, tenzij de voorschriften 
van het derde tot en met het tiende lid worden 
in acht genomen. 

?-. Voor den jeugdigen persoon of de n ouw 
moet een hem of haar betreffende geldige ver
klaring aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat de 
arbeid voor hem of haar geen b ij zonder gevaar 
voor !even of gezondhcid oplevert. 

4. De verklaring, in het vorige lid bedoeld, 
moet zijn afgegeven door een geneeskundig 

1 ambtenaar der arbeidsinspectie of door een 
door het districtshoofd aangewezen genees-

1 kundige, nadat hij de jeugdige -pcrsoon of de 
vrouw geneeskundig heeft onderzocht. 

5. De verklaring moet door den genees • 
kundige, die het onderwek heeft verri0ht, 
zijn gedagteekend en onderteekend ; daarin 
wordt vermeld hoe lang zij geldig is, welke 
termijn niet !anger mag worden gesteld dan 
twee !aren. 

6. De verklaring moet zijn afgegevon in een 
door On~en Minister ,-a,stgestelden 70rm. Ten 
behoeve van Yerschillende soorten van arbejd 
of arbeid onder ver,chillende omstandig-

.46 
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heden, en voor verschillende grot')pen ,•an 37. 1 Een jeugdig persoon of een vrou~ 
personen;kunnen verschillendo modellen worJen I mag in en fabriek of werkplaats geen arbcid 
vastgesteld. verrich n als genoemd in catogerie B, categoric 

7. De geneeskundige verklaringen moeten D 4, 5, 6 of 7, categorie G 1, 2, 5, 6, 8, 10, 
behoorlijk worden bewaard en onmiddellijk 11, 12 13 of categorie K 1, 2, 3, 4 of 5 van 
op aan vrage van een der in het eerste lid van art . 3, tenzij bet werklok&'1.l, waarin die 
84 der Arbeidswet 1919 genoemde ambtenaren jeugdig persoon of die vrouw arbeid verricht, 
aan hen ter inzage worden gegeven. voor f l en arbeider een vrije luchtruimte heeft 

8. Op de verklaring mogen geen merkteekens van te minste 10 M3., waarvan ten minste 
worden a.angebracht en de gegevens, door den 4 ~13. b ven een hoogte van 1,80 M. 
onderzoekenden genoeskundige of een amb- Wa cer het werklokaa.l v66r 1 Oct0her 1920 
tenaar der arbeidsinspectie daarop geplaatst, als zoo anig in gebruik was, mogen voor de 
mogen niet onleesbaar worden gema.akt. toepaks· g van dit voorschrift, bij de berekening 

9. Bij het eindigen van de dienstbet rekking van de rije luchtruimte, zoowel van het werk
tusschen het hoofd of den bestuurder en den lokaal i zijn geheel als van het gedeelte boven 
persoon, ten aanzien van wien bij een ge- een hoo te van 1,80 M., niet in rekening worden 
neeskundige verklaring in zijn bezit beeft, gebrdc t gedeelten, waar van de hoogte minder 
moet de verklaring onverwijld, op eerste aan - dan 2 . bedraagt. In bet andere geval mogen 
vrage, aan dezen worden afgegeven of te zijner niet in rekening worden gebracht gedeelten, 
of harer beschikking worden gesteld. ~aarva de hoogte minder bedraagt dan 2,50 M. 

10. Indien hot istrictshoofd zulks heeft 2. en jeugdig persoon of een vrouw mag 
geeischt, moet een behoorlijk, indien noodig m e~n abriek of werkplaats geen arbeid ver
voldoende verwarmd, en naar zijn oordeel daar- richten als genoemd in categorie C of categoric 
toe geschikt lokaal voor het verrichten van G 3, 7 of 14 van artikel 33, t enzij het werk
het geneeskundig onderzoek beschikbaar ge- loka~l, waarin die jeugdige persoon of die vrouw
steld worden. arbeid verricht, voor elken arbeider een vrtje-

11. Indien bet i trictshoofd in overleg luchtr imte heeft van t en minste ·20 M3., waar
met den geneeskundige, die ingevolge het vier- van te minste 10 M3. hoven een hoogte van 
de lid een jeugdig E rsoon· of een vrouw hceft 1,80 
onderzocht, voorwaarden heeft gesteld, in Wa neer het werklokaal v66r 1 October 1920· 
acht te nemen bij hllt verrichten van bepaalde als zo danig in gebruik was, mogen voor de
soorten van arbeid of arbeid onder bepaalde toepas ing van dit voorschrift bij de berekening 
omstandigheden door dien jeugdigen persoon van d vrije luchtruimte, zoowel van het werk
of die vrouw, ter vermindering van gevaar lokaa.l in zijn gehoel als van gedeelten boven, 
voor zijn of haar !even of gezondheid, mag die een ho gte van 1,80 M., niet in rekening worden 
jeugdige persoon of die vrouw dien arbeid niet gebr t gedeelten, waa.rvan de hoogte minder 
verrichten, tenzij de grstelde voorl\aarden bedr gt dan 2 M. In het a.ndere geval mogen 
l.orden in acht genomen. rekening worden gebracbt gedeelten, 

3;:i. Het districtshoofd kan eischen, dat voor n ~de hoogte minder bedra.agt dan 3 M. 
a.lle of bepaalde jeugdige personen of vrouwen, n jeugdig persoon of een vrouw mag 
die in een bepaalde ondememing in een fabriek fabriek of werkplaats geen arbeid ver-
of werkplaats arbeid verrichten, van een door a.ls genoemd in categoric H van artikel 
hem bepaald tijdstip af een geldige verklaring, zij het lokaal, waarin die jeugdige per-
afgegoven na de dagteekening van d"u eiscb, f die vrouw arbeid verricht, voor elken 
aanwezig is, waaruit blijkt, dat de a.rbeid in di~ er een vrije lucbtruimte heeft van ten 
fabriek of werkplaats voor den jeugdigen mins 8 M3., waarvan ten minste 3,20 M3• boven 
persoon of de vrouw geen bijzonder gevaar voor een h ogte van 1,80 M. 
!even of gezondhoid oplevert. Een jeugdig R e bepaalde in de tweede alinea van het 
persoon of een vrouw, ten aanzien van wien twee e lid is van toepassing. 
of wie zoodanige £isch is gesteld, mag na het 4. Een jeugdig persoon of een vrouw mag 
daarin genoemde tjjdstip in die fabriek of werk- in re fabriek of werkplaat,s geen arbeid ver
plaats geen arbeid verrichten, tenzij aan den rich n als genoemd in catcgorie D 1, 2 of 3, 
eisch is voldaan. De voorschriften van het categ rie E , categon e F, categorie G 4, 9, 15, 
vierdc tot en met achtste en van het tiende en 16, 1 of 18, categorie J of categorie K 6 van 
elfde H~ van artikel 35 vinden overeenkomstige I artik l 33, tenzij het werklokaal, waarin die 
toepassmg. , jeug ige persoon of die vrouw arbeid verrioht, 
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voor elken arbeider een -rije luchtruimte heeft · dio vrouw v66r den aanvang van den arbeid 
van ten minste 7 l';I3,, waarvan ten minste a_f te leggen k.leoderen moet een doelmatige berg-
2,80 M3

. boven een hoogte van 1,80 l\f. I plaats be•chikbaar zijn, welke met inachtne-
Het bepaalde in de tweede alinea van het ming van de door het districtshoofd verstrekte 

tweede lid is van toepassing. aanwijzingen moet zijn ingericht. 
38. Voor de toepassing van het bepaalde in 4. In het werkloka~l mag door of voor dien 

<trtikel 37 gelden de volgende regels: 1 jeugdigen persoon of die vrouw geen voedsel 
a. Bij de berekening der vrije luchtruimte, worden bewaard en door <lien jeugdigen per

zoowel van een werklokaal in zijn geheel a.ls soon of die vrouw geen voedsel worden ge
van het gedeelte boven een hoogte van 1,80 M., nuttigd en geen schafttijd worden doorge
mogen niet worden in rekening gebra.cht go- bra.cht, tenzij het districtshoofd a.ls zijn oordeel 
deelten, gelegen boven een hoogte van 5 M. 1 heeft te kennen gegeven, da.t Eli)ll en antler geen 

b. De lokalen, die met een werklokaa.l in I bijzonder gevaar voor !even of gezondheid 
zoodanige open verbinding sta.an, dat de ge- [ oplevert. 
meenschap niet ka.n worden afgesloten, worden . Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft 
geacht met dat werklokaal een gehecl uit te I gesteld, moet voor <lien jeugdigen persoon of 
maken, indien de opening, welke de gemeen - die vrouw eene voldoende schaftgelegenheid 
schap vormt, niet kleiner is dan 1,80 M•. aanwczig zijn. 

c. Onverminderd bet bepaalde onder b. 5 In de fa.brick of wcrkplaats moetf>n binnens-
mogen in een werklokaal, dat met een of meer huis gelegen en doelmatig ingerichte waschge
andere lokalen worclt geacht een geheel uit te legenheden beschikhaar zijn. In elke wasch
maken, niet meer personen aanwezig zijn dan gelegenheid moeten zeep en een voldoend 
11/z ma.al het aantal personen, dat aldaar zou aantal handdoeken beschikbaar zijn, mo~t ge. 
mogen aanwezig zijn, indien de gemeenschap bruikt water kunnen wegvloeien en moet 1,choon 
niet bestond, echter met dien vcrstande, dat water in voldoende, hoeveelheid kunnen toe
in die lokalen tezamen niet meer personen mogen vloeien. 
verblijven dan het geval zou mogen zijn, Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft 
indien de gemeenschap niet bestond. gesteld, moet: 

39. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag a. bij elke waschgelegenheid het door horn 
in eene fabriek of werkphi.ats geen arbeid ver bepaalde aantal nagclborstels aanwezig zijn ; 
t'ichten a.ls genoemd in catcgorie B van artikel b. een z66danig aantal 'ha.nddoeken warden 
-1:J, tenzij de volgende voorschriften warden in verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
acht genomen : tijden, a.ls door hem is bepaald , 

1. Tegen het gevaa.r voor vergiftiging c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
moeten, met inachtneming van de door het in voldoende hoe veelheid kunnen toevloeien. 
districtshoofd gestelde eischen, doeltreffende De waschgelegenheden moeten overigens met 
maatregelen zijn genomen. inachtneming van daaromtrent door het dis-

2. Aan <lien jeugdigen persoon of die vrouw trictshoofd gegeven aanwijzingen zijn ingcricbt. 
moet op den eersten werkdag van elke week Bij het einde van elken werktijd moet aan de 
warden verstrekt een gemerkt , op afdoende bedoelde personen voldoende tijd worden ge
wijze uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend geven om van eene waschgelegenheid gebruik 
door hem of haar te gebruiken overkleed en zoo te maken. 
noodig hoofdbedekking, die zij in die week bij 6. De vlocr van het wcrklokaal moet docl-
den a.rbeid moeten dragen. matig zijn vervaardigd en zoodanig ingericht 

Indien het districtshoofd eischen heeft ge- zijn, dat hij kan worden rein gehouden. 
steld: 7. De vloer van het werklokaal moet ten 

a. omtrent het verstrekken van een schoon minste eenmaal per week warden geschrobd 
overkleed of een schoone hoofdbedekking ook of gedweild. 
op andere dagen dan den eersten werkdag der 8. De wanden en de zoldering van bet werk -
week, lokaal moeten ten minste eenmaal in de 15 

b. betreffende het model en de wijze van maanden behoorlijk worden gewit, afgewasschen 
merken der overk.leederen en hoofdbedekking, of op andere wijze gereinigd. Indien het 

c. ten aanzien van het verstrekken en dragen districtshoofd zulks als eisch heeft gesteld, 
van de hoofdbedekking, moet het witten, afwasschen of reinigen plaats 

moet ook a.an deze eischen worden voldaan. hebben binnen den daarbij gestelden terrmjn 
3. Voor de door <lien jeugdigen persoon of [ en op de daarbij aangegeven wijze. 

46* 
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40. F,en jeugdig persoon of eene vrouw mag moe ook aan deze eischen warden volcl.a:m. 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid 3. oor de door dirn jougdigen persoon of 
verrichten els genoemd in catcgorie C van die vr uw v66r den aanvang van den arbeid 
art. 33, tenzij de vol:~ende voorschriften warden af te eggen kleederen moet een doelmatige 
in acht genome1 : bergpl ts beschikbaar zijn, wclke met inacht-

1. Tegen hot gevaar voor vergiftiging moe- van de door het districtshoofd verstrekte 
ten, met inachtneming van de door het districts- ingen moct zijn ingericht. 
hoofd gestelde eischen , doeltreffende maatrege- het werklokaal mag door of voor dien 
!en zijn genomen. jeugdi en persoon of die Yrouw geen voedsel 

2. In het werklo ·aal mag door of voor dien worde bowaard on door dien jeugdigon per5oon 
jeugdigen persoon of die vrouw geen voedse] of dfo vrouw geen voedsel warden genuttigd en 
warden bewaard e door dien jeugdigen per- geen s hafttijd warden doorgebracht, tenzij het 
soon of die vrouw geen voedsel worden genut- 1 dist;ri tshoofd als zijn oordeel heeft t,e kennen 
tigd en geen schafttijd worden doorgebracht, gegev n, dat een en antler geen bijzonder 
tenzij het districtshoofd als zijn oordeel heeft te I gevaa voor leven of gezondheid oplevcrt. 
kennen gegeven , dat een en antler geen bijzon- ~ Ihd en het districtshoofd zulks als eisch heeft 
dcr gevaar voor leYen of gezondheid oplevert. I ges~el , moet voor dien jeugdigen persoon of 

Indien het district hoofd zulks als eisch heeft die rouw cene voldoende schaftgelegenheid 
gesteld, moet voor d1en jeugdigen persoon of aanw zig zjjn. 
die vrouw ecn voldoen~e schaftgelegenheid 5. d e fabriek of wcrkplaats moeten bin-
aanwezig zijn. neds uis gelegen en doelrnatig ingerichte wasch-

3. De wanden en de zoldering van het werk- gcleg nhcden beschikbaar zijn. In elkc wasch
lokaa'. moct en tonminste eenmaal in de 15 I geleg nheid moct en zeep en een voldoend aantal 
maanden bchoorlijk word en gewit, afgewasschcn I hafd oekcn bcschikbaar zijn, moet gebruikt 
of op andere wijze gereinigd. Indien het I wate knnnen wegvloeien en moet schoon water 
district shoofd zulk. als eisch heeft gesteld, moet in v ldocndo hoeveclheid kunnen toedoeien. 
het witten , afwa5schen of reinigen plaats 

I 
i:n ion het districtshoofd zulks a.ls eisch heeft 

hebben binnen de d aarbij gestelden t ermijn I gc1te d, moet : 
en op d e daarbij aangegeven wijze . !'· bij elke waschi:rclegcnheid het door hem 

41. Onverminderd het bepaalde in ar t ikel 4 bc[a Ide aantal nagelborstels aanwezig zijn ; 
onder B. mng een jnugdig pcrsoon of eene vrouw 1 • cen zoodanig aantal handdoeken worden 
in oene fabriek of wcrkpla:its geen arbeid ver- ve s rekt op zoodanige wijzc en zoodanige tij
richten als genoe d in categorie D Yan ~rti- d en, als door hem is bepaalci . 
kel 33 t enzij de volgcnde rnorschriften worden D waschgelegenheden moeten o,crigens 
in acht genomen : m t inachtneming van daaromtrent d oor het 

1. Tcgen het guvaar voor vcrgiftiging of in- <list ctshoofd gogeven aanwijzingen 7..ijn in
fe ctie moeten . met inachtnoming van door ge;ri ht. 
het districtshoofd gestelde eischen, doeltreffende I B · het einde van elken werktijd moet Pan de 
maatregelen zijn genomen. hljd elde personen voldoende tijd worden ge-

2. Aan d ien jeugdigen persoon of die vrouw gEJv om van eene waschgelegenheid gebruik 
moet op d en eenten werkdag van elke week I t e aken. 
worden verstrekt een gemerkt, op afdoende 6 De vloer van het werklokaal moet doel
wijze uitgespoeld en gedroogd en uitsluitend I mat g zijn vervaardigd en zoodanig zijn inge
door hem of haar te gebruiken overkleed en rich , dat hij kan worden rein gehouden en 
zoo noodig hoofd d ekking, die zjj in die week ont met. 
bij den arbeid m/leten dragen. 7 De vloer van het werklokaal moet ten 

Indien het district shoofd eischen heeft ge- t e eenmaal per week worden geschrobd 
steld : of edweild. 

a. omtrent het; verstrekken van een schoon 8 De wanden en de zoldering van het werk-
o verkleed of ecn schoone hoofdbedekking ook lpk 1 moet en ten minste eenmaal in de 15 
op and ere dagen dan den eersten werkdag ma nden behoorlijk worden gewit, afgewas chen 
der week, of op andere wijze gereinigd. Indien het 

b. betreffende het model en de wijze van dis rictshoofd zulks als eisch heeft gesteld, 
merken der overkleederen en hoofdbedekking, mo t het witten, afwasschen of reinigen plaats 

c. ten aanzien van het verstrekken en dragen 
I 

he ben binnen den daarbij gestelden termijn 
van de hoofdbe ekking, · l n p de daarbij aangegeven wij ze. 
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9. Bovendien moet, met betrekking tot ar- I De waschgclegenhedcn moeten ovcrigens met 
beid, bestaande in het sorteeren van lompen, I inachtneming van daaromtrent door het dis
worden in acht genomen, dat deze arbeid ge- trictshoofd gegeven aanwijzingen zijn inge
schiedt in een werklokaal, dat gescheiden is I richt. 
van de opsfagplaats van de lompen, het oude Bij het einde van elken worktijd moet aan 
papier of de vuilnis, en niet tevens als zoodanig de bedoelde personen voldoende tijd worden 
dienst doet. gegoven om van eene waschgclegenheid gebruik 

45. Een jeugdig persoon or eene vrouw mag te makon. 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver- 4. De vloer van het werklokaal moet doel 
richten als genoemd in categorie E van art. 33, matig zijn ver vaardigd en zoodnnig zijn ingo
tRnzij de volgende voorschriften worden in acht rioht, dat hjj kan worden rein gehouden . 
gcnomen : 5. De ·doer van het werklokaal moet ten 

1. Aan <lien jeugdigen persoon of die vrouw minste eenmaal per week worden geschrobd 
rooet op den eersten werkdiig van elke week wor- of gedweild, tenzij de vloer, op naar het oor
den verstrekt een gemerkt, op afdoende wijze deel van het districtshoofd voldoonde wijze, 
uitgespoe]d en gedroogd en uitsluitend door wordt behandeld met stofbindende olie en in 
hem of haar te gebruiken overkleed en zoo den v loer geen spleten zijn. 
noodig hoofdbedekk.ing, die zij in die week bij 6. De wanden en d_e zoldering van het werk-
den arbeid moeten dragen. lokaal moeten ten minste eenmaal in de 15 

Indien het districtshoofd eischen heeft gesteld: maanden behoorlijk worden gewit, afgewasschen 
a. omtrent het verstrekken van een schoon of op andere wijze gereinigd. Indien het dis

O\· erkleed of een schoone hoofdbedekking ook trictshoofd zulks als eisch heeft gestcld, moet 
op andere d agen dan den eersten werkctag het witten, afwasschen of reinigen plaats 
der week, hebben binnen den daarbij gestelden termijn 

b. bet reffende het model en de wijze van en op de daarbij aangegeven wijze_ 
merken der o verkleedcren en hoofdbedekking, 43. Een jeugdig persoon of eenc vrouw mag 

c. ten ar,nzien van het verstrekken en dragen in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver-
van de hoofdbedekk.ing, richten als genoemd in categorie F van artikel 

moet ook aan deze eischen worden voldaan. 33, t enzij d e volgende voorschriften worden in 
2. In het werklokaal mag door of voor dien acht genomen : 

jeugdigen persoon of die v rouw geen voedsel L Looden verzwaringsgewichten moeten 
word en bewaard en door dien jeugdigen persoon voldoende zijn bekleed. 
of die vrouw geen voedsel worden genuttigd 01' 2. In het werklokaal mag door of voor dien 
gren schaftt~jd worden doorgebracht, t enzij het jeugdigen persoon of die vrouw gecn voedsel 
districtshoofd als zijn oordeel heeft t e kennen worden bewaard en door dien jeugdigen per
gegeven, dat een en ander geen bijzonder ge- soon of die ; rouw geen voedsel worden g<: 
rnar voor !even of gezondheid oplevert. nuttigd en geen schafttijd worden doorge-

Indien het districtshoofd zulks als eisch bracht, tenzij het districtshoofd als zijn oordeel 
heeft gest eld, moet voor <lien ieugdigen per- heeft t e kennen gegeven, dat een en antler geen 
soon of die vrouw eene voldoende schaftge- bijzonder gevaar voor !even of gezondheid 
legenheid aanwezig zijn. oplevert. 

3. In de fabriek of werkplaats moeten bin- Indien het clistrictshoofd zulks als eisch 
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte heeft gesteld, moet voor dien jeugdigen persoon 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke of die vrouw een voldoende schaftgelegenheid 
waschgelegenheid moeten zeep en een voldoend aanwezig zijn. 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet ge- 3. In de fabriek of werkplaats moeten bin
bruikt water kunnen wegvloeien en moet nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
schoon water in voldoende boeveelheid kunnen waschgelegenheden beschikbaar zijn . 
toevloeien. In e.ke waschgelegenheid moeten zeep en 

Indien het districtshoofd zulks als eisch een voldoend aantal handdoeken beschikbaar 
heeft gesteld, moet : 

a. bij elke waschgelcgenheid hot door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; 

b. een z66danig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
tijden, als door hem is bepaald . 

zijn, moet gebruikt water kunnen wegvloeien 
, en moet schoon water in voldoende hoevcelheid 

I 
kunnen toevloeien. 

Indien het districtshoofd dit als eisch heeft 
gesteld, moet: 

a. bij elke waschgelegenheid bet door hem 
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bepaalde aantal nagalborstels aanwezig zijn; verstre t op zoodanige wijze en zoodanige 
b. een z66danig aautal handdoeken worden ls door hem is bepaald. 

verstrekt op zoodanige wijze en op zoodanige schgelegenheden moeten overigens met 
tijden, als door hem is bepaald. eming van daaromtrent door het dis-

De waschgelegenheden moeten overigens ofd gegeven aanwijzingen zijn ingericht. 
met inachtneming van daaromtrent door het B~ et einde van elken werktijd moet aan 
districtshoofd gegeven aanwijzingen zijn in- de be elde personen voldoende tijd worden 
gericht. geget e om van eene waschgelcgenheid gebruik 

Bij het einde van elken werktijd moet aan te ma en. 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 3. e· vloer ,·an het werklokaal moet cloel-
gegeven om van eene waschgelegenheid gebruik ijn vervaardigd en zoodanig zijn inge-
te ma.ken. at hij kan worden rein gehouden. 

4. De vloer van het werklokaal moet doel- e vloer van het werklokaal moet ten 
matig zijn vervaardigd en zoodanig zijn inge- min~te eenmaal per week worden geschrobd 
richt, dat hij kan warden rein gehouden. of gr.d eild. 

5. De vloer van het werklokaal moet ten 5. I het werklokaal mag een verwarmings-
minste eenmaal per week worden geschrobd of toes e niet worden gebruikt voor het drogen 
gedweild. van t bak of sigaren, noch voor het bereiden 

6. De wanden en de zoldering van het werk- of r armen van voedsel. 
lokaal moeten ten minste eenmaal in de 15 6. e wanden en de zoldering van het werk
maanden behoorlijk worden gewit, afgewasschen lokaal moeten ten minste eenmaal in de 15 
of op andere wijze worden gercinigd. Indien I ma en behoorlijk worden gcwit, afgewas
het districtshoofd z lks als oisch heeft gesteld, schen of op andere wijze geroinigd. Indien 
moet het witten, afwasschen of reinigen plaats het ~i. trictshoofd zulks als eisch heeft gesteld, 
hebben binnen den daarbij gestelden termijn I moet et witten, afwasschen of reinigen plaats 
en op de daarbij aangegeven wijze. hebbe binnen den daarbij gestelden termijn 

44. Een jeugdig persoon of eene v rouw mag en ?P de daarbij aangegeven wijze. 
in eene fabriek of werkplaats geen arbeid ver- 45. Een vrouwelijk jeugdig persoon mag in 
richten als genoemd in categorie H van arti- een fa iriek of werkplaats geen arbeid verriehten 
kel 33, tenzij de volgende voorschriften warden als ~e oemd in categorie J van artikel 33. 
in acht genomen : 46. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 

1. In het werklokaal mag door of voor dien in ie e fabriek of werkplaats geen arheid ver
persoon of door of voor die vrouw geen voedsel ricite als genoemd in categorie K onder 1, 2 
worden bewaard en mag door dien persoon of en an artikel 33, indien de lucht op kunst
door die vrouw geen voedsel worden genuttigd ma, i wijze wordt bevochtigd, tenzij de vol
en geen schaittijd worden doorgebracht, tenzij ge~d voorschriften worden in acht genomen : 
het districtshoofd als zijn oordeel heefttekennen 1. oowel in het midden als aan of nabij 
gegeven, dat een en antler geen bijzonder gevear eenj er zijwanden van het werklokaal, op 
yoor !even of gezoudheid oplevert. pla11,t en, die door het districtshoofd nader 

Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft kulf.1 n warden aangewezen, moet een goed 
gesteld, moet voor dien jeugdigen persoon of wetk1 nde thermometer met vochtig reservoir, 
die vrouw een voldoende schaftgelegenheid aan- zooal zich in een psychrometer bevindt, zijn 
wezig zijn. op~e angen. 

2. In de fabriek of werkplaats moeten bin- ~p dezen thermometer moeten de halve 
nenshuis gelegen en doelmatig ingerichte j gra,d Celsius uitdrukkelijk zijn aangegeven 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke en de vierde graden Celsius duidelijk waarneem
waschgelcgenheid raoeten zeep en een voldoend baar zijn. 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet ge- 2. De temperatunr, aangewezen door dezen 
bruikt water kunnen wegvloeien en moet schoon ther ometer, mag niet hooger zijn dan 25° Oel
water in voldoende hoevcelheicJ kunnen toe- sius, nzij de buitentemperatuur in de schaduw 
vloeien. I 32~ elsius overschrijdt, in welk geval de tem-

Indien het distri,Jtshoofd zulks als oisch heeft 
I 

pera uur, aangewezen door dezen thermometer, 
gesteld, moet: , zoov el graden hooger dan 25° Celsius mag aan-

a. bij olke waschgelegenheid het door hem wijze , als de buitentemperatuur in de schaduw 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn; hoog r is dan 32° Celsius . 

b. een z66danig aantal handdoeken worden 3. Indien de lucht in het werklokaal wordt 
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vochtig gehouden door het inblazen van met I lijke persoon boven 16 jaren voor den arbeid 
waterdamp verzadigde of bijna verza.digde vermeld in artikel 47 onder 1. e; 
lucht, moet het voor die verzadiging dienende I b. ten aanzien van een vrouwelijke persoon 
water zuiver zijn, of met inachtneming van door van 16 jaar of ouder voor het in de ovens naast 
het districtshoofd gestelde eischen, voldoende en op elkander leggen van de steenen ter plaat
zijn goreinigd en moeten de geleidingsbuizen se, waar zjj gebakken zullen worden, 
voor bet invoeren van de lucht rein gehoud; n een en antler indien te haren aanzien de voor-
worden. schriften van het d'erde tot en met tiende lid 

4. Indien de lucht in het werklokaal wordt van artikel 35 worden in aoht genomen . 
v oohtig gehouden door het invoeren van 
.stoom, moeten de hiertoe dienendt> stoompijpen, 
indien het districtshoofd zulks eisoht , met 
warmte-isoleerend materiaa] zijn bekleed. 

§ 3. Vormerijen van steenen uit klei of leem, 
.steen-, dak'l)Q,n-, vloertegel- (estrik-), muurtegel- en 

aardenbuizen-bakkerijen. 

47. De bepalingen van deze paragraaf hebben 
betrekking op arbeid in : 

1 vormerijen van steenen uit klei of leem 
en steenbakkerijen, bestaande in : 

a, het besturen ,•an een paard, 
b. het kleitreden, aardmaken of modder

maken en het brengen van klei op de vormtafel, 
c. het vullen van vormen uit de hand, 
d. het neerslaan van steenen uit vormen, 

welke meer dan een steen bevatten, of uit 
vormen , welke een steen bevatten en een groo
teren inhoud hebben dan 2,2 d .M3. 

e. het verplaatsen van beladen kruiwagens, 
/. het vullen van de ovens, 
g. het nemen van nog niet geheel afgekoelde 

gebakken steenen uit de ovens; 
2. dakpanbakkerijen, vloertegel- (estrik-) 

bakkerijen en aarden-buizenbakkerijen, be
s taande in : 

a. het kleitreden , 

§ 4. Fabrieken of werkplaatsen, waarin 
keramische bedrijven warden iiitgeoefend. 

50. De bepalingen van deze paragraaf hebben 
betreklring op arbeid, verricht in fabrieken en 
werkplaatsen, waar keramische bedrij ven wor
den uitgeoefend, voor zoover bij dicn arbeid 
lood verbindingen worden bereid, toegepast of 
verwerkt, welke meer dan ½ percent van het 

I gewicht in drogen toestand aan lood bevatten 
in anderen vorm dan zwavellood (loodglans, 
looderts), of Yoor zoover daarbij voorwerpen 
worden behandeld, waarop zulke loodverbin
dingen zijn aangebracht. 

Deze arbeid wordt onderscheiden in de cate• 
gorieen 1, II, III, IV, V, VI, VII en VIII. 

Categorie I omvat den arbeid in de lokalen, 
waar of waar in den regel de bereiding van het 
vernis plaats heeft, daaronder begrepen het 
malen, ziften, mengen en verglazen; 

Categorie II het vernis geven (hot in de ver-
1 niskuip dompelen of het op andere wijze 

aanbrengen van vernis, bijvoorbeeld door 
spuiten); 

Gategorie III andoren arbeid dan dien, behoo
rende tot de vorige categorie, welke ,oorkomt 
bij hot aanbrengen van vernis op voorwerpen 
met name: 

b. het met de hand kneden van klei, 
c. het vullen van vormen uit de hand, I 
d. het verplaatsen van beladen kruiwagens , I 

1. bijzetten (het geregeld aanroiken van 
voorwerpen aan den vernisgever), 

2. opzetten (het aannemen van geverniste 
voorwerpen), e. het vullen van de ovens, 

/. het nomen van nog niet geheel afgekoelde 
gebakken pannen, vloertegels of aarden buizen 
uit de o vens ; 

3. muurtegclbakkerijen, bestaande in het 
nemen van nog niet geheel afgekoelde tegels 
uit de ovens. 

48. Een persoon beneden 15 jaren mag geen 
.a.rbeid verrichten als genoemd in artikel 47 
-0nder la. 

49. Een persoon beneden 16 jaren of een vrou
welijke persoon van 16 jaren of ouder mag geen 
arbeid verrichten a.ls genoemd in artikel 4 7 
-0nder 1. b .tot en met g, 2 en 3. 

Dit verbod geldt niet : 
a. ten aanzien van een ongehuwde vrouwe-

3. bijwerken van de vernislaag of verwij
deren van overtollig vernis, voor.zoover dit niet 
bij het cassetteeren gesohiedt, 

4. afdragen (brengen van geverniste voor
werpen naar de plaats, waar geoassetteerd 
wordt), 

5. planken wasschen, kuipen schoonmaken, 
6. het brengen van cassetten met gevorniste 

I 
of geglazuurde voorwerpen bij den oven ; 

Categbrie IV don arbeid, welke v oorkomt bij 

1 
het oassetteeren (pla.atsen van geverniste voor-

1 

werpen in ca.ssetten) of, wa.nneer geon cassetten 
worden gebruikt, den arbeid, bestaande in 
het plaatsen der geverniste voorwerpen in de 

I ovens; 



1920 10 AU GUSTUS. 728 

Categorie V den arbeid, be taande in het be- , die 0,25 percent zoutzuur bevat, 
reiden, malen en . raengen van keramische I volgens eene methode als hieronder is aan-
verven; geduid, aan die oplossing niet meer dan 21;. 

Categorie VI den arbcid, bestaande in: percent aan loodmonoxyde in oplossing af. 
1. het decorecren van geverniste voorwerpen, staan. 
2. het brengen van keramische verven door i De doelde methode is als volgt : 

verstuiven of poederan op voorwerpen, Een ewichtsdeel (zoo mogelijk 1 gram) van 
wanneer een of ander geschiedt op eene wijze, I de bij 00° Celsius tot constant gewicht ge

welke door het districtshoofd in overleg met I droo~d stof wordt gedurende een uur geschud 
een geneeskundig ambtenaar der arbeidsin- met 1 0 gewichtsdeelen van eene oplossing 
spectie gevaarlijk wordt geoordeeld ; I van zo tzuur in water, welke 0,25 percent 

Categorie VII den arbeid, bestaande in: 

1 

zoutzu r bevat. Aan het mengsel wordt 
1. het opbrengen van keramische verven op daaqa gelegenheid gegeven gedurende een 

biscuit of geglazuur 'e waar door overdrukken uur O te bezinken, waarna de zoovee] moge
of penseelen, lijk be nken vloeistof afgeheveld en door fil-

2. het decoreeren van geverniste voorwerpen treer~n volkomen geklaard wordt. In een 
of het brengen van k ramische vervcn op voor- bekehd gedeelte van het heldere filtraat, het
werpen door verstuivcn of poederen, welk e hter niet minder dan drie vierden van 

wanneer een of ander geschiedt op eene wij,e, de aan ankelijke hoeveelheid vloeistof inhoudt• 
welke door het tlistrictshoofd in overleg met worqt et lood met zwavelwaterstof als lood
ePn geneeskundig ambtena.ar der arbeitls sulfi~e neergeslagen. Het loodsulfitle wordt 
inspectie weinig ge~·aarlijk wordt geoordeeld ; daarn door verwarmen met verdund sa]peter-

Categorie VIII hiervoren niet genoemden zuun ( .G. 1, 2) in oplossing gebracht. Na 
arbeid, welke verricht wordt in lokalen, waar· venyij ering van de overmaat a.an salpeterzuur 
tot een of meer der voorafgaande categorieen doo11 itdampen op het waterbad, wordt het 
behoorende arbeid plaats heeft, en onder loodj et overma.at verdund zwavelzuur, onder 
omstandigheden , w,3,ardoor naar het oordeel toevo · g van het dubbele volumen alcohol, 
van het districtshoofd in overleg met een ge- a.ls lo sulfaat neergeslagen. Indien naast het 
neesknndig ambtenaar der arbeidsinspectie loods aat nog andere, door alcohol precipi-
gevaar voor vergiftiging bestaat. teerba e zouten in de oplossing voorkomen, 

Jn deze paragraaf wordt verstaan: wor/lt geen alcohol toegevoegd. Na ten minste 
onder biscuit de gebakken, niet met vernis tw~l uren filtreert men het loodsulfaat af, 

of glazuur bedekte waar; wasph het ·bij precipitatie met alcohol met 
onder verri.is de massa, dienende om op aarde deze loeistof uit, en, indien geen alcohol voor 

werk door verhitting eene glaslaa.g te ver - de ~r ipitatie wordt toegevoegd, aanvankelijk 
krijgen ; metl v rdund zwavelzuur en later met alcohol. 

onder geglazuur1le waar bet aardewerk, Vervo gens bepaalt men het gewicht van den 
waarop het vernis oor verhitting in eene glas neersl g, na zwak gloeien en afkoelen in den 
laag is omgezet. exslc tor. Ten slotte wortlt uit het gevonden 

51. Een persoon beneden 16 jaren of eene gewic t a.an loodsulfaat het gewicht a.an lood
vrouwelijke persoon van 16 jaren of ouder mono yde berekend. 
mag geen arbeid verrichten, behoorende tot 3. an die vrouwelijke persoon moet op den 
een der categorieen I, II, V of VI van artikel 50. werkdag van elke week worden ver-

62. Een persoon beneden 16 jaren of cene strek een gemerkt, op afdoende wijze uit
gehuwde vrouwelijke persoon mag geen arbeid I gespo Id en gedroogd en uitsluitend door haar 
verrichten behoorende tot categorie III van te ge ruiken overkleed en zoo noodig hooftl 
artikel 50. bede king, die zij in die week bij den a.rbeid 

Eene ongehuwd,i vrouwelijke persoon van moet dragen. 
16 jaren of ouder mag dien arbeid niet ver- In ien het districtshoofd eischen heeft ge-
richten , tenzij te haren aanzien de volgende steld : 
voorschriften word en in acht genomen: omtrent het verstrekken van een schoon 

1. Het a.ante wenden vernis mag geen lood- leed of een choone hoofdbedekking ook 
verbindingen beva,tten, die niet door sa.men- dere dagen dan den eersten werkdag 
smelting zijn verglaasd. eek, 
2. H et aan te wenden vernis mag bij eene betreffende het model en de wijze van 
behandeling met e-ene oplossing van zoutzuur n der overkleederen en hoofdbedekking 
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c. ten' aanzien van het verstrekken en dragen 
van de hoofdbedekking, 

moet ook aan deze eischen worden voldaan . 
4. Voor de door die vrouwelijke persoon v66r 

den aanvang van den arbeid af te leggen 
kleederen moet een doelmatigo bergplaats be
schik baar zijn, welke met inachtneming van 
de door het districtshoofd verstrekte aan w:ii · 
zingen moet zijn ingericht. 

5. In de fabriek of werkplaats moeten 
binnenshuis gelegen en doelmatig ingerichte 
waschgelegenheden beschikbaar zijn. In elke 
waschgelegenheid. moeten zeep en een voldoend 
aantal handdoeken beschikbaar zijn, moet 
gebruikt water kunnen wegvloeien en moet 
schoon water in voldoende hoeveelheid kunnen 
toevloeien. 

Indien het districtshoofd zulks als eisch heeft 
gesteld, moet : 

a. bij elke waschgelegenheid het door hem 
bepaalde aantal nagelborstels aanwezig zijn ; 

b. een z66danig aantal handdoeken worden 
verstrekt op zoodanige wijze en zoodanige 
tijden, als door hem is bepaald ; 

c. in de waschgelegenheid verwarmd water 
in voldoende hoe veelheid kunnen toevloeien. 

De waschgelegenheden moeten overigens met 
inachtneming van daaromtrent door het dis
trictshoofd gegeven aanwijzingen zijn in
gericht. 

Bij het einde van elken werktijd moet aan 
de bedoelde personen voldoende tijd worden 
gegeven om van eene waschgelegenheid ge
bruik te maken . 

6. Het werklokaal moet voor elken aan 
wezigen persoon een vrije luchtruimte hebben 
van ten minste JO M3., bij de berekening 
waarvan slechts die gedeelten van het lokaal 
in aanmerking komen, waarvan de hoogte 
3 M. of meer bedraagt, voor zoover die ge
deelten niet gelegen zijn boven een hoogte 
van 5 M. 

7. Voor die vrouwelijke persoon moet in de 
fabriek of werkplaats eene gedagteekende ver 
klaring aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat hare 
lichamelijke gesteldheid niet van <lien aard is , 
dat die arbeid voor haar bijzonder gevaar zou 
kunnen opleveren. 

Deze verklaring moet door een geneeskun
digen ambtenaar der arbeidsinspectie of door 
een anderen door Onzen Minister aangewezen 
geneeskundige na onderzoek zijn gedaan en in
geschreven in een register, waarvan de vorm 
door Onzen l\finister wordt vastgesteld en dat 
op een mede door Onzen Minister te bepalen 
wijze moet worden bijgehouden. 

De verklaring mag niet ouder zijn dan drie 
maanden; zij kan te allen tijde door den in
gevolge het vbrige lid aangewezen geneeskundi
ge worden ingetrokken. 

Het register moet onmiddelljjk op aanvraag 
van een der in het eerste lid van artikel 84 der 
Arbeidswet 1919 genoen"i.de ambtenaren aan 
hem ter inzage v.orden verstrekt. 

Ten behoeve van het geneeskundig onder
zoek moet een lokaal beschikbaar zijn, dat 
naar het oordeel van den geneeskundige, met 
het onderzoek belast, daarvoor geschikt is. 

8. In de fabriek of werkplaats mag door de 
vrouwelijke persoon geen voedsel worden ge
nuttigd en geen schafttijd worden doorgebracht 
dan in een schaftlokaal, dat met inachtnerning 
,an door het districtshoofd gestelde eischen is 
ingericht. 

53. Een persoon beneden to 1aren mag geen 
arboid verrichten behoorende tot categorie IV 
van artikel 50. 

Een vrouwelijke penoon van 16 jaren of 
ouder mag <lien arbeid niet verrichten tenzij 
te haren aanzien de voorscbriften van het 
vorigo artikel onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
worden in acht genomen. 

54. Een persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouwelijke persoon van 16 jaren of ouder 
mag geen arbeid verrichten behoorende tot 
cate~orie VII van artikel 50, tenzij te zijnen 
of haren aanzien het voorsohrift van artikel 52 
onder 5 wordt in acht genomen . 

55. Em persoon beneden 16 jaren of eene 
vrouwelijke porsoon van 16 jaren of ouder 
mag geen arbeid Yerrichten beboorendc tot 
categorie VIII van artikel 50, tenzij te zijnen 
of te-haren aanzien de voorschriften van arti. 
kel 52 onder 3, 4, 5, 7 en _8 worden in acht ge
nomen, voor zooveel de naleving ,an die voor
schriften naar het oordeel van het districts 
hoofd noodig is. 

§ r;. Fabrieken of werkp'aatsen, waar 
waschgoederen w~rden ge.,treken. 

56. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
in eene fabriek of werkplaats geen arboid ver
riohten in een werklokaal, waar waschgoederen 
worden gestreken, tenzij dat lokaal voor elken 
arbeider een vrije luchtruimte heeft van ten 
S inste 6 M3., waarvan ten minste 2,40 M3. 
boven een hoogte van 1,80 M. 

Be,indt '1'.ioh in het lokaal een kaohel, be
stemd voor het verwarmen der strijkijzers, dan 
wordt voor de toepassing van dit artikel bij de 
berekening der vrije !uchtruimte van het lokaal 
in zijn geheel 15 M2 niet in rekening gcbracht. 
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Bij de berekening van de vrije luchtruimto 
mogen voor de toepassing van dit artikel niet 
jn rekening worden gebracht die gedeelten 
van het lokaal , w ar de hoogte minder dan 
2,50 M. of meer da,n fi M. bedraagt. 

Voor de toepassing van deze voorschriften 
worden de lokalen, aie met een wcrklokaal in 
zoodanige open verbinding staan, dat de ge
meenschap nict kan wordcn afgesloten, geacht 
met dat werklokaal een geheel uit te maken, 
indien de opening, welke de gemeenschap vormt, 
niet kleiner i~ dan 1,80 1112• 

On verminderd het bepaalde in het vorige 
moglid ,en in een werklokaal, dat met een of 

meer andere lokalen wordt geacht een geheel 
uit te ma.ken, nie1, meer pcrsonen aanwczig 
zijn dan 11{. maal het aantal personen dat aldaar 
zou mogen aanwezig zijn indien de gemeenschap 
niet bestond, echter met dien verstande, dat 
in die lokalen te:iamen niet meer personen 
mogen verblijven, dan het gJval zou mogen 
zijn, indien de gemeenschap niet bestond. 

§ 6. Fabi ieken of werkplaatsen, waar voor de 
zedelij kheid gevaar veroorzakende voorwerpen 
warden vervaardigd, eenige bewerking ondergaan 

o/ warden verpakt . 

57. 1. Een jeugdig persoon mag in eene 
f,1 briek of workplaats geen arbeid verrichten 
in een lokaal, waar voorbehoedmiddelen tegon 
zwangerschap worden vervaardigd, eenige be
werking ondergaan of worden verpakt. 

2. Een vrouw mag in eene fabriek of werk
plaats geen arbeid verrichten in een werklokaal, 
waarin voorn erpen als in het eerste lid bedoeld 
worden vervaardigd, eenige bewerking onder
gaan of worden verpakt, indien in dat werk
lokaal tegelijkertijd een man arbeid verricht. 

HOOPDSTUK III. 

Van verbod van arbiiid van jeugdige personen en 
van vrmtwen in, winkels en apo!heken. 

58. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
;n een winkel of in eene apotheek geen arbeid 
verrichten, tenzij wc,rdt voldaan aan de volgende 
voorschriften : 

1. In den winke,l of de apotheek moet een 
aantal doelmatige zitgelegenheden aanwezig 
zijn, dat ten minste even groot is a.ls het aantal 
jeugdige personen en vrouwen, dat aldaar ge
lijktijdig werkzaam is en die uitsluitend voor die 
personen bestemd zijn. 

2. Aan de in den winkel of de apotheek werk
. zame jeugdige personen en vrouwen moet ge 
legenheid gegeven worden van de in het eerste 
lid bedoelde zitplaatsen gebruik te ma.ken ge-

durpn e den tijd, waarin zij geen werkzaam
heden in den winkcl of de apotheek verrichten• 
maar ldaar toch aanwezig moeten zijn en ge-

e den tijd, waarin zij aldaar werkzaam
verrichten , welke zittende _naar ·be

hoore kunnen worden uitgevoerd. 
59. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 

mal een arbeid verrichten in een winkel of 
in le e apotheek : 

A. waar niet op doelmatige wijze voldoende 
toevo r van versche lucht en afvoer van be 
dorve lucht is gewaarborgd ; 

1l waar hinderlijke locht niet is vermeden ; 
9. ndien niet is nageleefd wat door het dis

tricts oofd is geeischt ten aanzien van de vcr
wa~m ng van den winkel of de apotheek ; 

:q. indien niet, wanneer het districtshoofd 
zulks ls cisch heeft gesteld, een goed werkende 
ther ometer is opgehangen op een door hem 

creven plaats. 
ndien het districtshoofd ten aanzien van 

eeu inkcl of apotheek heeft gceischt, dat de 
lucht er versching en het tegengaan van tocht 
op ee bepaalde wijze moet geschieden , en een 
en t nder niet plaats heeft overeenkomstig zijne 
aal)wijzingen, mag in die inrichting een jeugdig 
per~oon of eene vrouw geen arbeid verrichten• 

60. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
n een winkel of in eene apotheek geen arbeid 

verrichten, tenzij wordt voldaan a.an de vol
gende voorschriften : 

\· Voor hem of haar moet cen privaat be
sch~kbaar zijn, dat zoodanig is gelegcn en in
geric.ht, dat het, gedurende zjjn of haar verblijf 
in den winkel of de apotheek, behoorlijk te 
bereiken en te gebruiken is. 

Verrichten in den winkel of de apotheek 10 
of meer personen arbeid, dan moeten de pri
vatjen naar seksen gescheiden en ·van een dui
delijk opschrift, aanduidende de sekse, waar
vo0r zij bestemd zijn, voorzien zijn. De toe
gangen tot voor verschillende seksen bestemde 
privaten moeten zich zoo mogelijk niet in 
elkanders na bijheid bevinden. 

2. Wanneer in een winkel of eene apotheek 
10 of meer personen werkzaam zijn, moet 

I 
het aantal voor hen beschikbare privaten be
dragen : 

1 a. ten minste een voor elke 30 of minder 
vrouwelijke en ten minste et'm voor elke 50 of 

I 
minder mannelijke personen, indien gedurende 
den werktijd voortdurend een of meer personen 
aatiwezig zijn, die tot taak hebben op de pri-

1 

vaten toe te zien en deze zindelijk te houden : 
b. ten minste een voor elke 15 of minder 

I vrouwelijke en ten minste een voor elke 25 of 

j 
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minder mannelijke personen wanneer het 
onder a bedoelde geval niet aanwezig is. 

3. Prfraten en urinoirs mogen - tenzij het 
waterclosets, urinoirs met waterspoeling of 
daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, die 
geen stank verspreiden - niet in directe ver
binding staan met eenig verkoop- of werk
lokaal. De portalen of gangen, waardoor de, 
niet in den vorigen volzin uitgezonderde, 
pri vaten en urinoirs van de verkoop- of werk
lok9.len zijn gescheiden, mocten geventileerd 
worden, zoodanig dat geen stank in die lokalen 
waarneembaar is. 

Onder watercloset wordt verstaan een pri
vaat, voorzien van een goed werkende door
spoelinrichting, waarbij een voldoend krachtige 
watcrstroom toevloeit, welke de faecalien uit 
den trechter wegspoelt en waarbij de afvoerpijp 
zoodanig is gevormd, dat daarin water blijft 
staan, dat een afsluiting tegen stank vormt. 

4. lndien het districtshoofd eischen heeft 
gesteld ten aanzien van de Jigging, inrichting, 
verlichting of ventilatie der privaten, wordt, 
wa.nneer aan die cischen niet of onvoldoendo 
voldaan wordt, geacht dat geen privaat beschik
banr is. 

HOOFDSTUK IV. 

Van verbod van arbeid van ieugdige perBonen en 
van vrouwen in kan 1oren. 

a. op een plaats, waar de verlichting on
voldoende of ondoelmatig is ; 

b. op een plaats, waar het directe zonlicht 
niet kan worden afgesloten. 

4. Geen plaats, waar schrijf-, lees- of reken
arbeid wordt verricht, wordt a.ls voldoende en 
doelma.tig verlicht beschouwd door kunstlicht, 
tenzij do lichtsterkte op het schrijf- of leesvlak 
overeenkomt met een lichtsterkte van ten 
minste 30 Hefner-eenheden op 1 M. afstand, 
en de lichtbron zoodanig is geplaatst of inge
richt, dat het directe licht de persoon niet hin
derlijk in de oogen straalt. 

62. 1. Een jeugdig persoon of eene vrouw 
mag in een kantoor gcen arbeid verrichten in 
een werklokaal : 

A. waar niet gedurende den werktijd op 
doelmatige wijze voldoende toevoer van versche 
lucht en afvoer van bedorven lucht is gewaar
borgd; 

B. waar hinderlijke locht niet is vermeden; 
C. waar niet gednrende de rusttijden zoo

veel mogelijk door het openzetten der venti
latiemiddelen toevoer van versche lucht wordt 
verzekerd. 

2. De toevoer van versche en afvoer van 
bedorven lucht in een werklokaal, waar niet 
door mechanische hulpmiddelen eene vol
doende luchtverversching is gewaarborgd, 
wordt niet als voldoende beschouwd, tenzij bet 
gezamenlijk oppervlak van de openingen, die 

61. 1. Een jeugdig persoon of eeno vrouw rechtstreeksche gemeenschap met de buiten 
mag in een kantoor geen arbeid verrichten: 

1 

lucht kunnen geven, ten minste 5 d .M.2 per 
a. in een werklokaal, dat niet godurende persoon bedraagt en ton minste 40 d.M2• in 

den werktijd voldoende is ver!icht; totaal, waarbij de deuropeningon niet worden 
b. ter plaatse, waar godnrende den tijd medegerekend. 

tnsschen 9 unr des voormiddags en 3 uur de~ 3. De hinderlijke tocht wordt geacht niet 
namiddags kunstlioht moet worden gebezigd te zijn vermeden, wanneor niet ten minste een 
om een voldoende verlichting te verkrijgen, derde gedeelte van de in het vorige lid bedoelde 
tenzij de weersgesteldheid of bijzondere om- openingen gelegen is op een hoogte van meer 
standighedon tijdelijk het gebruik van kunst- dan 1,80 M. boven den vloer, of, waar dit niet 
licht ter verkrijging van eeu voldoende ver- mogelijk is, in of zoo dioht mogelijk bij de 
lichting noodzakelijk ma.ken of de persoon bovenbegrenziug van het werklokaal en deze 
slechts af en toe gedurende korten tijd op die openingen niet onafhaukolijk van lager gelegen 
plaats arbeid verricht. openingen en van den vloer af gemakkelijk 

2. Geen werklokaal wordt a.ls voldoonde ver- kunnen worden geopend en gesloten. 
licht beschouwd door daglicht, indien het 63. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
oppervlak van de lichtopeningen, die direct in eeu kantoor geen arbeid verrichteu in een 
daglicht toelaten, minder dan oen achtste van werklokaal, dat bij koude weersgesteldheid 
het vloeroppervlak bedraagt, teuzij bijzondere niet tot ten minste 15° Celsius is vorwarmd, 
omstandigheden aanwezig zijn, clie, naar het en waar niet, indien het districtshoofd zulks 
oordeel van het districtshoofd, de verlichting a.ls eisch heeft gesteld, een gocd werkende ther
voldoende doen zijn. mometer is opgehangen op een door hem aan-

3. Een jeugdig persoon of oene vrouw mag gegeven plaats. 
in con kantoor geen lees-, schrijf- of rokenarbeid 64. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
verrichten : 1 in een kantoor gecn arbeid verrichten in een 
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wetklokaal, dat niet voor elken arbeider een : A., Wanneer in een kantoor 10 of meor per
v1ije lucht ruimte heeft v:i.n ten minste 7 M3 •• ' sonen arbeid verrichten, mooten de pri,atcn 
waarvan ten minste ll,80 W-. boven een hoogte I naar seksen gescheiden <'n ,,an een duidelijk 
van 1,80 M. opschrift, aimduidendo <le sekse, waitn' oor zij 

B(j de berekening van de vrije luchtruimte bestemd zijn, voorzien zijn. De toegangen tot 
mogcn voor de toep1~ssing van dit artikcl niet voor verschillendc sek en bestemde privaten 
in rekening worder:. gcbracht die gedceltc-n moeten zich zoo mogrlijk niet in elkanders 
van het lokaal, waar de hoogte minder dan . n abijheid bevinden. 
2 M. of meer dan 5 M. bedraagt. I 5. De privaten en urinoirs mogen - tenzij 

Voor de toepassing van deze voorschriften het waterclosets, urinoirs met watorspoeling 
worden de lokalen, die met een werklokaal in I of daarmede gelijkwaardige inrichtingen zijn, 
wodanige open verhinding staan, dat de ge-

1 
die !ieen stank verspreiden - niet in directe 

mcenschap niet kan worden afgesloten, ge- I verbrding staan met eenig werklokaal. De 
acht met dat werklokaal een gehecl uit te portalen of gangen waardoor de, niet in den 
maken, indien do opening, welke de gemeen- vorigen volzin uitgezonderde, privaten en 
scbap vormt, niet · einer is dan 1,80 M2• urinoirs van de werklokalen zijn gescheiden, 

On verminderd he1; bepaalde in bet vorige moeljen geventilcerd worden zoodanig, dat 
lid mogen in een werklokaal, dat met een of geen stank in die lokalen waarneembaar is . 
meer andere lokalen wordt geacht Mn geheel Onder watercloset wordt verstaan een 
uit te maken, niet meer personen aanwezig zijn privaat, voorzien van een goed werkende door
dan l½ maal het aa,ntal personen, dat aldaar spoe~inricbting, waarbij een voldoend krach
zoude mogen aanwezig zijn, indien de gemeen- tige waterstroom toevloeit, welke de faecalien 
schap niet bestond, Hchter met dien verstande, I uit qen trechter wegspoelt en waarbij de af
dat in die lokalen tezamen niet meer personen voerpijp zoodanig is gevormd, d'l.t daarin 
mogen verblijven dan bet geval zou mogen zijn, I wate;r blijft staan, dat een afsluiting tegen 
indien de gemeensehap niet bestond. stank vormt. 

65. Het districtshoofd kan voorwaardelijk 6. Wanneer in een kantoor 10 of meer per-
of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een jeugdig sonen werkzaam zijn, moet het aanta.l voor 
persoon of eene vrouw arbeid verricbt in een I hen beschikbare privaten bedragen: 
kantoor, in een loka.o.l, dat niet voldoet a.an de a. ten minste een voor elke 30 of minder 
in artikel 61, 62, 63 of 64 gegeven voorsobriften, I vrouwelijke en t en minste een voor elke 50 
indien de arbeid van den jeugdigen pe1·soon of of minder mannelijke personen, indien geduren
van de vrouw in dat lokaal slechts korten de den werktjjd voortdurend een of meer 
tijd duurt en van die toestemming blijkt door persJnen aanwezig zijn, die tot taak hebben 
een in het lokaal opgehangen schriftelijke op d f privaten toe te zien en deze zindelijk te 
mededeeling van het clistrictsboofd. hou~en ; 

De vergunning kan te allen tijde door het b. t en minste een voor elke 15 of minder 
districtshoofd worden ingetrokken, indien de vrou'welijke en ton Ininste een voor elke 25 of 
daarbij gestelde voo-rwaarden niet worden na- minqer mannelijke personen, wanneer bet 
geleefd. 1 ondet a bedoelde geval niet aanwezig ;., 

66. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag I HOOFDSTUK V. 
in een kantoor geen arbeid verrichten, tenzij 
wordt voldaan aan e volgende voorschriften : Van verbod van arbeid van ieugdige personen en 

l. Bij 'h e t kantoor moet voor de o,rbeiders I vr uwen in het kunst- en amusementsb,drijf. 

een privaat beschikbaar zijn. 67. Een jeugdig persoon of eene vrouw mag 
2. Privaten en u:rinoirs moeten zoodanig I in bet kunst- en amusementsbedrijf geen a.rbeid 

zijn geplaatst en worden onderhouden, dat zij I verriehten in een lokaal, uitsluitend of in hoofd
voor alle in bet kantoor arbeidende personen, za.ak voor de uitoefening van zoodanig bedrijf 
voor wie zij bestemd zijn, gedurende bun ver-

1 

ingeriebt of gebezigd, tenzij voldaan is a.an de 
blijf aldaar behoorlijk te bereiken en te gebrui- volgJnde voorschriften : 
ken zijn. A. Indien de uitoefening van het bedrijf 

3. Ieder p rivaat :moet doelmatig zijn inge- J vord~rt, dat de jeugdige persoon of de vrouw 
ricbt, goed rein worden gehouden, voldoende zich verklcedt, moeton doelmatige en naar 
zijn geventileerd en verlieht . Het moet over- I seksen gescheiden kleedkamers beschikbaar 
dekt zijn en zoodanig zijn afgeschoten, dat het zijn. 
bij gebruik behoorlijke a.fzondering waarborgt. I B. De kleedkamers moeten, met inacht-
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neming van d e door het districtshoofd ge- 1 Zoolang op eene aanvrage niet is beslist, 
stelde eischen, zijn verlicht en zoo noodig wordt de bedoelde arbeid geacht t e zijn ver
verwarmd en van zitgelegenheden en wasch- boden. 
ge!Agenbeden voorzien . 70. Is een geneeskundig ambtenaar bij de 

C. Doelmatig ingericbte en gelegen, naar arbeidsinspectie of een goneeskundige, die in
seksen geseheiden, privaten moeten bescbik- gevolge dit besluit voor een onderzoek is aan
baar zijn. gewezen, van oordeel, dat voor een jeugclig 

HOOFDSTUK VI. 
persoon of eene vrouw bet verricbten van be
paalden arbeid bijzonder gevaar voor !even of 

Van het 1>eroep. gezondbeid oplevert, zoo doelt hij dit den onder-
68. De oisoh, de aanwijzing of bet oordeel , I zoohten persoon en hot distriotshoofd sohrif 

als in dit bc-slui t bedoeld , wordt door het dis- telijk mede. 
trictshoofd schriftelijk verstrekt. Het districtshoofd deelt dit mede a.an het 

Het schriftelijk stuk wordt door hem ge- I hoofd of den bestuurder der onderneming, 
dagteekend. waarin de onderzochte persoon arbeid ver-

Heeft het hoofd of d e bestuurder bezwaar I richt of zou willen verriohten. 
tegen e~n eisoh, aanwijzing of oordeel van hot De onderzochte persoon of zijn wettelijke 
districtshoofd of tegen eene woigering op een vortegenwoordiger kan binnen 14 dagen na 
verzook, ingevolge eenige bepaling van dit de dagteekening van de schriftelijke mede
besluit tot het districtshoofd gericht, dan kan deeling aan Onzon Minister herkeuring ver
hij daarvan binnen 14 dagen na de dagteekening zoeken. Deze wijst daartoe een of meer ge-
in beroop komen bij Onzen Minister. neeskundigen aan. 

Deze beslist na onderzoek. I De verklaring van deze geneeskundigen heeft 
Van de met redenen omkleede beslissing j voor de toepassing van dit besluit dezelfde 

wordt afschrift gezonden aan het hoofd of den rechtsgevolgen als die van den geneeskundige, 
bestuurder van de ondernoming . I met de eerste keuring belast . 

Wordt bij de beslissing de eisch of de aan- 71 . Indien het distriotshoofd ingevolge het 
wijzing geheel of t en deele vernietigd of we- I elfde lid van artikel 35 in overleg met den ge
het oordeel of d e weigering geheel of ten deele I neeskundige, die een jeugdig persoon of een 
onjuist vorklaard, dan treedt de beslissing I vrouw heeft onderzocht, voorwaarden heeft 
in beroop gegeven, in de plaats van den eisch , 1 gesteld, in acht t e nemen bij het verrichten 
de aanwij zing, het oordeel of de weigering , van bepaalde soorten van arbeid of arbeid 
waartegen beroep werd ingesteld. ondor bepaalde omstancligheden door dien 

Voor het hoofd of den bostuurder vloeit jeugdigen persoon of die vrouw, zoo deelt hij 
goenerlei verpl ichting voort uit oen oisch, dit schriftelijk aan dien jeugdigen persoon of 
eene aanwijzing of een oordeel, zoolang daa1·- die vrouw en aan het hoofd of den bestuurder 
tegen beroep kan worden ingesteld on zoolang van de onderneming, waarin die je ugdige 
omtront een ingesteld beroep niet is beslist . persoon of die vrouw arbeid verricht of zou 

69. Wanneer bepaalde arbeid ingovolge dit willen verriohten, med e. 
besluit alleen is toegestaan, indien en voor zoo- De jeugdige persoon of do vrouw, of zijn of 
ver het districtshoofd in verband daarmodo haar wettelijke vertegenwoordiger, kan binnen 
eenige beslissing heeft gegeven, kan het hoofd 14 d agen na de dagteekening van do voor hem 
of de best,uurdor deze schriftelijk aan vr'l.gen. I of haar bestemde schriftelijke mededeeling in 

Heoft hij na 14 dagen nog geen beslissing beroep komen bij Onzen Minister. 
hierop ontvangen, dan kan hij binnen een maand Deze beslist na onderzoek en nadat, zoo 
na het verstrijken van dien termijn zich tot noodig, de jeugdige persoon of de vrouw 
Onzen Minister wenden. door een of meer daartoe door horn aangewczcn 

Deze bes!ist na onderzock. 
Van de met redenen omkleede beslissing 

wordt afschrift gezondon aan het hoofd of den 
bestuurder van de onderneming . 

Wordt bij de beslissing vergunning tot eenigen 
arbeid gegeven of eene voorwaarde opgelegd, 
zoo treedt doze in de plaats van de vergunning 
of de voorwaarde, tot het geven of opleggen 
waarvan het districtshoofd bevoegd was. 

geneeskundigen opniouw onderzocht is . 
Van de beslissing wordt afsch1·ift gezonden 

aan het hoofd of den bestu1irder der onder
neming . 

Worden de in het eerste lid bcdoelde voor
waarden gewijzigd, dan treden do gewijzigde 
voorwaarden in de plaats van die, we.Ike door 
het districtshoofd waren opgelegd. 

Voor het hoofd of den bestuurder bestaat 
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geenerlei verplichting tot naloving van de door ! 

bet districtshoofd gestelde Yoorwaarden, zoo- : 
Jang daartegen beroep kan worden ingesteld ' 
en zoolang omtrent een ingestc]d b, roep niet , 
is beslist. 

HOOFDSTUK VII. 

Swtl>epalingen. 

72. I. Door of namens Onzen Minister kan 
voorwaardelijk -of on.voorwaardelijk vrijstelling 
worden verleend : 

a. van de voorsohriften vervat in de ar
tikelen 15, eerste lid, 16, 19, 20, 37, 56, 59, 
60, 61, 62, 64. 66 eri !\7 gedurende een bo
paalden termijn, echter niet langer dan tot 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den }Oden Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBER~R. 

( Uitgeg. 2 Sept. 1920.) 

10 -1ugustus 1920. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst der wet van 18 April 
1874 (Staatsblad n°. 66), tot vaststelling 
der tarieven van geregtskosten in straf -
zaken, waarvan de gewone regter kennis 
~eemt. laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 MPi 1920 (Staatsblad n°. 278). S. 695. 

W1u WILHELMINA, ENZ. 

vijf jaren na. het i werking treden van dit Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
besluit; Justitie van den 5den Augustus 1920, 4de 

h. t en aanzien van een persoon van 17 jaren afdeeling, no 706 : 
van de voorschriften vervat in de artikelen 3 Gl1let op de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
onder H, II, 24, 34, 45 en 57 voor zoover die no. 6), tot vaststelling der tarieven van ge
persoon den in die voorschriften genoemden regt kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
arbeid reeds verrichtte bij het in werking regt r r kennis neemt, zooals die is gewijzigd bij 
treden va.n dit besluit: de wetten van 28 Juni 1876 (Staatsblad n°. 141) . 

c. van het voorschrift, ncergelegd in arti- 28 .A:ugustus 1886 (Staatsblad no. 131), 15 April 
kel 52, tweede lid, onder 2, met dien verstande, 1896 (Staatsblad no. 70), 29 April 1901 (Staats
dat het vemis bij eene behandeling a.ls in dat blad no. 94), 9 Ju li 1906 (Staatsblad no. 197), 7 
artikel aangegeven, niet meer dan 5 percent Dec+mber 1908 (Staatsblad n°. 361), 31 Decem
van het gewicht a.an loodmonoxyde in op- ber 1909 (Staatsblad no. 430). 5 Juli 1910 (Staats-
1ossing mag afstaan. blad no. 182). 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 432), 

2. Een vrijstelling, krachte~s het eerst e 22 November 1918 (Staatsblad n°. 605) en 29 
id, onder a, verleend, kan slecht.s eenmaal Mei 1920 (Staatsblad n°. 278); 
worden vernieuwd. Hebben goedgevonden en verstaan : 

3. Een vrijstelling kan worden ingetrokken Den tekst der wet van 18 April 1874 (Staats-
indien de reden, waarom zij is verleend, is ver: blad n°. 66), tot vaststelling der tarieven van 
vallen, of indien een of meer der voorwaarden, geregtskosten in strafzaken, waarvan de gewone 
waaronder zij is verleend, nietwordennageleefd. regter kennis neemt,, zooals die bij de wetten 

73. Dit besluit kan worden aangehaald van 28 Juni 1876 (Sta<itsblad n°. 141) , 28 
onder den naam: ,,Arbeidsbesluit" met bij - Augustus 1886 (Staatsblad n°. 131) , 15 April 
voeging van het ja,artal van het Staatsblad 1896 (Staatsblad n°. 70), 29 April 1901 (Staats
waarin het is geplaa,tst. blad n°. 94), 9 Juli 1906 (Staatsblad n°. 197). 

74. In dit beslmt wordt onder ,,arbeid", 7 December 1908 (Staatsblad n°. 361), 31 Decem
,,fabriek of werkplaats", ,,kantoor", ,, win-kel'', ber 1909 (Staatsblad n°. 430) , 5 Juli '1910 (Staats
,,arbeider", ,.jeugdig persoon",,. vrouw" , ,,Onze blad n°. 182). 23 Mei 1917 (Staatsblad n°. 432)· 
Minister" en ,,districtshoofd" verstaan hetgeen 22 November 1918 (Staatsblad n°. 605) en 29 
daaronder wordt verstaan. ingevolge de Ar- Mei l.920 (Staatsblad n°. 27fl) is gewijzigd. al
beidswet 1919. gemeen bekend te maken door bijvoeging van 

75.1 1. Dit besluit treedt, behoudens artikel <lien gewijzigden tekst in zijn geheel, bij dit 
35, in werking op het in artikel 101, vierde lid, 1 besluit . 
der Arbeidswet 19HI bedoelde tijdstip. I Ooze Minister voornoemd is belast met de 

2. • Door Ons wordt bepaald, op welk tijdstip I uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het Staats
of op welke tijdstippen a.rtikel 35 ten aanzien blad zal worden geplaatst. 
van de verschillende, daar bedoelde ·categorien Het Loo, den l0den Augustus 1920. 
van personen en van. arbeid in werking treedt. WILHELMINA. 
· Onze Minister van Arbeid is belast met de De Ministe~ van Justitie, REE'.ISKERK. 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad i ( Uitgeg. 27 Aug. 1920.) 
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TEKST DER WET van den 18 April 1874 
(Staatsblad n°. 66) , tot vaststelling der tarie
ven van geregtskosten in strafzaken, waarvan 
de gewone regter kennis neemt zonals die 
is gewijzigd bij de wetten van 28 Junij 1876 
(Staatsbltd n°. 141), 28 Augustus 1886 
(Staatsblad n°. 131), 15 April 1896 (Staats
blad n°. 70), 29 April 1901 (Staatsblad 
n°. 94), 9 Juli 1906 (Staat,sblad n°. 197). 
7 December 1908 (Staatsblad no. 361), 31 
December 1909 (Staatsblad n°. 430), 5 .Juli 
1910 (Staatsblad no. 182) , 23 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 432), 22 November 1918 
(Staatsblad n°. 605) en 29 Mei 1920 (Staats
blad no. 2781. 

TARIEF VAN GEREGTSKOSTEN IN 
STRAFZAKEN, W AARV AN DE 

GEWONE REGTER KENNIS NEEM'f. 

HooFDSTUK T. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Op den voet bij deze wet bepaald 
warden berekend : 

ri . de geregtskosten in strafzaken, hieronder 
begrepen die wegens overtredingen waarvan de 
burgerlijke regter kennis neemt; 

b. de kosten ambtshalve gemaakt in zaken, 
waarin het openbaar ministerie optreedt in het 
belang of ter uitvoering der wet en waarvan de 
burger1ijke regter kennis neemt; en de kosten 
van vorderingen door het bestuur der belastin
gen bij den burgerlijken regter aanhangig ge
maakt, tot verbeurdverklaring van aange
haalde goederen ; 

c. de kosten tot invordering van boeten 
door den regter in burgerlijke zaken opgelegd ; 

d. de kosten van verplaatsing en rangschik
king van geregtelijke archieven en van minuten 
en registers van notarissen. 

2. Tot het maken van buitengewone en bij 
dit tarief niet voorziene kosten in de zaken, bij 
art. l bedoeld, wordt vereischt eene vooraf
gaande schriftelijke magtiging of eene nadere 
goedkeuring van den prokureur-generaal bij 
het geregtshof, en in de zaken, die bij den 
Hoogen Raad dienen, van den prokureur-gene
raal bij den H oogtn Raad. 

3. Behoudens de uitzonderingen bij dit 
tarief bepaald, wordt voor de berekening der 
reiskosten tot uitgangspunt genomen de plaats, 
waar elks hoofdverblijf is gevestigd. 

Voor getuigen en' deskundigen kan de tijde_ 
lijke verblijfplaats tot uitgangspunt word.en 
genomen, indien de regter, met de toeschatting 
belast, overtuigd is dat de getuige of de deskun-

dige zich buiten zijn hoofdverblijf ophield en 
naar die of een andere tijdelijke verblijfplaats 
moet terugkeeren. 

Vour schippers, die in een schip wonen, wordt 
de tijdelijke ligplaats als uitgangspunt aan
genomen. 

4. Aan personen, die om welke reden ook 
geheel of gedeeltelijk zonder afzonderlijke uit
gave~1 van vervoermiddelen gebruik hebben 
kunnen maken, wordt geen of wel een met de 
gedane uitgaven overeenkomende schadeloos
stelling voor reiskosten t.oegestaan. 

Zoo noodig, wordt de getuige of deskundige 
omtrent een en antler, door den regter met de 
toeschatting belast·, gehoord. 

5. De schadeloosstellingzn van door beklaag
den en veroordeelden opgeroepen getuigen en 
deskundigen worden berekend op den voet van 
dit tarief. 

Art. 6 vervallen. 
Art. 7 vervallen. 

HooFDSTUK II. 

Van de kosten van vervoer van gevangenen, van 
personen die in gijzeling moeten warden 

gesteld en van overtui',Jingstukken. 

8. Voor het vervoer van gevangenen, van 
personen die in gijzeling moeten warden gesteld 
en van overtuigingstukken worden de verschul
digde vrachtprijzen of de werkelijk gedane uit
gaven in rekening gebragt. 

9. Ten laste van den Staat blijven: 
a. de kosten van het vervoer met cellulaire 

rijtuigen; 
h. de kosten van verpleging van gevangenen 

in de gevangenis waar zij, vervoerd wordende, 
nachtverblijf moeten houden. 

10. Moet het vervoer met afzonderlijk rijc 
tuig geschieden, dan kan de zorg daarvoor 
worden opgedragen aan den burgemeester. 

De kosten van dat vervoer en, zoo het op 
verklaring van een geneeskundige geschiedt, 
ook van deze verklaring kunnen door de ge
meente worden voorgeschoten of wel door be
langhebbenden rechtstreeks aan het Rijk in 
rekening worden gebracht. 

HOOFDSTUK Ill. 
Van het honorarium en de vacatiegelden van 

deskundigen. 

11. Aan de tot de geneeskundige praktijk 
bevoegde personen is verschuldigd : 

10. voor het onderzoek van een verwonde, 
daaronder begrepen het aanleggen van verband, 
f 5 ; voor ieder bevolen nader onderzoek f 2,50 ; 

20. voor eene uitwendige lijkschouwing, f 5; 
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3°. voor lijkopeningen tot onderzoek naar staat, door den regter daarmede worden reke
de oorzaak des doocls en den staat van het lijk, ning gehouden in dier voege, dat de belooning 
daaronder begrepen de uitwendige schouwing, wordt vastgesteld op de helft van het bedrag 
t~n minste f 10 en ten hoogste f 25, naar mate dat anders zou zijn toegekend. 
van de uitgebreidh,iid van het onderzoek. 16. Kosten voor benoodigdheden, tot het 

Voor microscopii;ch, serologisch of bioche- onderzoek vereischt, worden in rekening gele
misch onderzoek, indien dergelijk onderzoek den, hetzij aan de deskundigen, hetzij aan de 
wordt vereischt, wordt een vacatieloon van ten leveranciers, of aan hem die de kosten heeft 
hoogste f 10 per uur vergoed; voorgeschoten. 

40_ voor het onderzoek naar den toestand Tot het houden van het geregtelijk genees-
van krankzinnigen, ten einde te kunnen geraken j of heelkundig onderzoek wordt, op daartoe 
tot de opneming in een gesticht, f 5; ge·dane aanvraag van den ambtenaar, die het 

5r_ voor een pE,ychiatrisch of neurologisch I onderzoek heeft bevolen, door de gemeente een 
onderzoek van beklaagden, ten minste f 25 en lokaal beschikbaar gesteld. De uitschotten, 
ten hoogste f 50, n:1ar mate van de uitgebreid- I daardoor veroorzaakt, worden haar vergoed. 
heid van het ondermek, al dan niet veroorzaakt 17. Voor het aankoopen, het gebruik, de 
door het hooren van familieleden of andere beschadiging of het onbruikbaar worden van 
personen of door andere omstandigheden of wel werktuigen en gereedschappen worden aan de 
naar mate van den omvang van het verslag ; deskundigen geene kosten vergoed. tenzij de 

voor alle gevallen inclusief de verklaring of (tard van het onderzoek de werktuigen en ge-
het schriftelijk ve1slag. reedschappen voor verder gebruik ongeschikt 

Aan de in bezoldigden dienst van het Rijk, make. 
de provincie of de gemeei:tte zijnde geneeskun- 18. Ingeval voor het begraven van een l~jk, 
digen, kan, indien daartoe aanleiding bestaat, dat v66r de begrafenis op regterlijk gezag is 
de helft van het in dit artikel vastgestelde geschouwd, door de nabest~anden of betrek-
honorarium worde toegekend. kingen of door armbesturen niet wordt gezorgd, 

Artikel 12 vervi.llen. wordt daarin door den burgemeester · voorzien, 
Artikel 13 verv'i.llen. I even als in gevallen, waarin geene geregtelijke 
14. Voor ,erdere behandeling, na het be- . schouwing heeft plaats gehad. 

volen onderzoek, wordt geene vergoeding toe- De kosten voor de opgraving van lijken en 
gestaan. voor het weder begraven na de schouwing wor-

15. Voor an\lere verrigtingen clan in artikel I den onder de geregtskosten in strafzaken ge-
11 omschreven is a.in desk:undigon op elk gebied rekend. Zij worden berekend naar hot plaatse
en aan tolken versehuldigd een vaoatieloon van I Iijk tarief. lndien deze grondslag van bereke 
ten hoogste f 10 per uur en een naar dien maat- ning ontbreekt, is art. 15 van toepassing. 
staf berekende belooning voor het in te dienen 19. Voor s~hriftelijke vertalingen is ver
schriftelijk verslag, in de gevallen waarin verslag schuldigd voor iedere bladzijde van 25 regels, 
van het opgedragi•n onderzoek wordt vereischt. edere regel van 12 t ot 14 lettergrepen, f 1,50. 

Aan personen, aan wie uitsluitend wordt op- De eerste bladzijde wordt voor eene geheele 
gedragen werkzaamheden ten dienste der Justi- gerekend, al is de uitgebreidheid van het stuk 
tie te verrigten, doch aan wie geen deskunclige i minder. 
voorlichting :wordt gevraagd, is verschulcligd I Indien het stuk, behalve de volgeschrevene, 
eene belooning, berekend naar den maatstaf I ook nog eene slechts gedeeltelijk beschrevene 
van tell' hoogste f 1 per uur. bladzijde beslaat, wordt niet~ gerekend voor 

De met de begrooting der declaratie belaste de helft of kleinere gedeelten van eene bladzijde; 
regter zal, bij het bepalen der toe te kennen grootere gedeelten dan de helft worden voor 
vergoe.ding, rekening houden met den meer of eene geheele bladzijde gerekerid. 
minder wetenschappelijken of we! bijzonderen 20. Aan niet aan de geneeskundige dienst 
aard van het opgedragen onderzoek en den om- van de gevangenissen verbonden genees- of 
vang daarvan. heelkundigen is verschulcligd voor het onderzoek 

De regter zal eveneens het aantal in rekening en de daarvan af te geven verklaring, of ecn 
gebrachte uren kunnen verminderen, indien hij over te brengen gevangene of een persoon, die 
daartoe termen a,mwezig acht. in gijzeling moet worden gesteld, al dan niet 

Wanneer de deskundige in bezolcligde dienst- in staat is de reis te voet te doen, f 2,50. 

'

betrekking is bij b.et Rijk, de provincie of de I 21. Wanneer deskundigen, in clit hoofdstuk 
gemeente, kan, i clien daartoe aanleiding be- bedoeld, worden geroepen om den regter mon-
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deling voor te lichten, wordt hun, voor den tijd I Aan door den Staat bezoldigde personen 
gedurende welken zij zijn gehoord en verder I wordt dat vaca.tiegeld niet toegesta.a.n. · 
verpligt zijn zich voor den regter beschikbaar 27. Aa.n den gestelden bewaarder over ver
te houden, eene vergoeding toegelegd naar den zegelde of in beslag genomen roerende za.ken 
maatstaf van artikel 15, benevens reis- en ver- wordt, wanneer hij geen medebewoner is van 
blijfkosten naar den maatstaf bij ,het VIIIste het huis of de plaats, waar de inbeslagneming 
hoofdstuk voor getuigen vastgesteld. of verzegeling heeft plaats gehad, noch zelf bij 

22. Geen honorarium wordt toegestaan voor de bewaring daarvan belang heeft, noch daar
de eedsaflegging, voor het overnemen der te mede in eene andere betrekking is belast, voor 
onderzoeken voorwerpen of stukken of voor de i ede1·en <lag, kost en onderhoud daaronder be
overbrenging van het verslag of de geneeskun- grepen, toegelegd f 1. 
dige verklaring. Indien een medebewoner van het huis of de 

Art . 23 vervallen, plaats waar de inbeslagneming of verzegeling 

Ho0FDSTUK IV. 

Van de schadeloosRteUingen voor tijdverzuim aan 
getuigen. 

24. Aan getuigen, voor den regter versche
nen tot het afleggen van getuigenis of tot het 
geven van inlichtingen, kan door dien regter 
wegens tijdverzuim eene door hem te schatten 
vergoeding ten bedrage der geleden of te lijd':n 
schade worden toegekend, doch vantenhoogste 
f 3 per etmaal of gedeelte daatvan. , lL ; 

25. Aan door den Staat, de provincie of de 
gemeente, hetzij rechtstreeks of m.iddellijk be
zolcligde personen, aan militairen in werkelijke 
dienst en a.an gevangenen, zoomede aan getuigen 
tevens deskuncligen, als getuigen of tot het geven 
van inlichtingen verschenen, wordt geene ver
goeding voor wegens tijdverzuim geleden of te 
lijden schade toegekend. 

Op personen, die eene vaste bezolcliging ge
nieten voor eene betrekking van bijkomstigen 
aard en op personen, alleen voor nacbtdiensten 
bezolcligd, is daze bepaling niet toepasselijk. 

Beambten en bedienden, in particulieren · 
dienst, bevoegd tot het opsporen van strafbare 
feiten of t ot het opmaken van daartoe betrekke
lijke verklaringen, verbalen of relazen, worden, 
inclien zij a ls getuigen worden gehoord in eene 
zaak, in welke door hen een zoodanig stuk is 
opgemaakt, gelijk gesteld met de in het eerste 
lid genoemde persrmen. 

H00FDSTUK V. 
Van de bewaarders van stukken en van de bewaring 

van in beslag genomen roerende zaken. ·= 
26. Aan openbare of bijzondere bewaarders 

of houders van ~tukken, opgeroepen om onci';;r 
hunne bewaring of berusting zijnde stukk~, 
welke beweerd worden valsch of vervalscht te 
zijn of ter vergelijking moeten dienen, ter griffie 
over te leggen, wordt een vacatiegeld toegelegd 
van f 2,50. 

1920. 

heeft plaats gehad, die zelf bij de bewaring 
daarvan geen belang heeft, noch daarmede in 
eene andere betrekking is belast, tot bewaarder 
over de in beslag genomen of verzegelde roe
rende zaken wordt gesteld, wordt aan dezen 
daarvoor toegekend per dag f 0,40. 

28. De kosten van onderhoud van in beslag 
genomen dieren worden berekend volgens het 
plaatselijk gebruik, tenzij daaromtrent anders 
mogt zijn overeengekomen. 

Hij, aan wien, behalve het onderhoud, ook 
de bewaring is opgedragen, heeft geen regt op 
bewaarloon. 

Hij, aan wien het onderhoud is opgedragen 
en die daarbij zelf belang heeft, heeft geen aan
spraak op vergoecling voor onderhoud of be
waarloon. 

29. De voorzitter van het regtscollegie, de 
regter-comm.issaris of de kantonregter, die van 
de zaak moet kennis nemen, kan magtiging ver
leenen om in beslag genomen goederen en leven
de dieren, in afwachting van het eindvonnis, te 
verkoopen, indien een of antler niet aan den 
eigenaar kan worden teruggegeven. 

De verkoop geschiedt in het openbaar, aan de 
meestbiedenden, door bet bestuur der registratie 
of der belastingen. 

Zijn de voorwerpen van geringe waarde, dan 
kan dat bestuur door den in bet eerste lid van 
dit artikel aangewezen regter worden gemagtigd 
tot een onderhandschen verkoop. 

De zuivere opbrengst wordt gestort in de kas 
van den ontvanger van bovengemeld bestuur, 
ter beschikking van de regthebbenden. 

De voorschriften van andere wetten omtrent 
de in dit artikel genoemde zaken blijven voor 
de daarbij bedoelde gevallen van kracht. 

HO0FDSTUK VI. 

Van de griffeers. 

30. Voor extracten, grossen of afschriften, 
waarvan de afgifte niet voor den dienst van 
den Staat gevorderd wordt, berekenen de grif-

47 
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fiers aan de partijen, die de afgifte verzoeken, I behalve ingevolge de voorschriften dezer wet, 
de volgende belooningen : ook overeenkomstig de bepalingen betreffende 

a. voor ieder extmct uit vonnissen, arresten, de vergoeding van reis- en verblijfkost,en in 
registers of andere stukken, een vast regt van burgerlijke of administratieve zaken aanspraak 
f 0,25 ; op vergoeding heeft, wordt de ingevolge de 

b. als schrijfloon voor grossen of afschriften, voorschriften dezer wet verschuldigde vergoe• 
voor iedere blijdzijde, houdende 25 regels, iedere ding verminderd. 
regel van 12 tot 14 lettergrepen, f 0,10. De vermindering bedraagt de helft, indien de 

De eerste bladzijde wordt voor eene geheele regterlijke ambtenaar of beoedigde klerk, ba
gerekend, al is ook de uitgebreidheid van het halve de strafzaken, ook ia burgerlijke of in 
stuk minder. administratieve zaken is opgetreden ; zij be-

Indien het stuk, behalve de volgeschrevene, draagt twee-derden indien hij ook en in bur
ook nog eene slecht3 gedeeltelijk beschrevene gerlijke en in administratieve zaken is opge
bladzijde beslaat, wo:rdt aiets gerekend voor de treden. 
helft of kleinere gedeelten van eene bladzijde, 46. De deurwaarders berekenen voor hunne 
grooterc gedeelten dan de helft worden voor verrichtingen in strafzaken, de re1s- en verblijf
eene geheele bladzijde gerekend ; kosten naar de bepalingen, welke door Ons ter 

c. voor een afschrift van den staat van kos- regeling van de vergoeding voor reis- en verblijf-
ten, bij art. 76 bedceld, f 0,25. kosten wegen reizen voor 's Rijks dienst, zijn 

Artikel 31 vervallen. of nader zullen worden vastgesteld. 
32. Geene kosten worden in rekening ge- Artih.el 47 vervallen. 

bragt voor de door de griffiers op te maken en 48. Aan getuigen die voor den regter moeten 
bij de processtu~en te voegen inventaris, even- verschijnen om getuigenis af t e leggen, of om 
min a.ls voor het geven van inzage van t er griffie irl!ichtingen te · geven en aan deskundigen en 
nedergelegde stukken of van de in de·openbare andere personen, a.ls bedoeld in de artikelen 11, 
registers ingeschreven akten, noch voor het 15 en 21, worden, indien zij zich te dier zake 
doen van nazoekingen of het geven van inlich- I buiten hunne woon- of verblijfplaats hebben 
tingen, het opmaken van staten, het vervaar- I moeten begeven, de noodzakelijke reiskosten 
digen van minuten en andere verrigtingen van vergoed. 
dergelijken aard. I Als woonplaats of verblijfplaats geldt de 

33. De gronden en motieven van de geno- burgerlijke gemeentc of het bij name bekend 
men conclusien en re<1uisitoiren en de tekst van afzonderlijk liggend onderdeel der gemeente, 
de toegepaste artikelen worden niet in de ex- onderscheidenlijk waar de getuige, deskundige 
tracten, grossen of afschriften overgenomen. of andere personen woont of in de gevallen, 

HOOFI>STUK VII. 

verv2 llen. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van de reis- en ,,erblij/kosten. 

43. Wanneer regterlijke ambtenaren en be
eedigde klerken t er griffie zich buiten hunne 
woonplaats moeten begeven tot plaatselijk 
onderzoek of andere bij de wet bevolen verrigti..i
gen, worden de reis- en verblijfkosten berekend 
naar de bepalingen, welke door Ons, ter regeling 
van de vergoeding van reis- en verblijfkosten, 
wegens reizen voor 's Rijks dienst zijn of nader 
zullen worden vastgest eld. 

Geenerlei vergoeding wordt genoten door 
kantonregters, d ie zi h van hunne woonplaats 
begeven naar de hoofdplaats van bet kanton, 
waarin zij als zoodanig benoemd zijn. 

Artt. 44-45 vervallen. 
45a. Indien de regterlijke ambtenaar of de 

beeedigde klerk ter zake van dezelfde reis, 

bedoeld bij artikel 3, verblijf houdt. 
Vergoeding wegens reiskosten wordt, voor 

het gebruik van openbare middelen van ver
voer, berekend naar de laagste tariefklasse van 
het vervoermiddel. Deze regel lijdt uitzonde
ring: 

10. wanneer bij vervoer per spoortrein, 
spoedshalve in het belang der strafzaak, moet 
worden plaats genomen in een trein, waarin 
rijt uigen van de laagste t ariefklasse ontbraken, 
in welk geval naar het tarief der daarop volgende 
laagste klasse wordt vergoed ; 

2°. wanneer uit een door den getuige .of den 
deskundige over te leggen verklaring van het 
boofd der politie van zijne woonplaats blijkt, 
dat hij geacht moet worden gewoon t e zijn in 
eene in de verklaring nader aan te duiden hoo
gere dan de laagste tariefklasse te rcizen. 

Deze verklaring wordt niet geeischt, waar het 
geldt getuigen of deskundigen, die bereids in 
het rcisbesluit 1916 voor reizen in Rijksdienst, 
zijn of zullen worden gerangschikt en op grond 
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van die regeling aanspraak kunnen doen gelden Wanneer zij onderweg door onvoorziene om
op vergoeding naar eene hoogere dan de laagste 

1
, standigbeden, onafhankelijk van bunnen wil 

tariefklasse. worden opgebouden of wel wanneer zij ten 
Ten aanzien van het vervoer met bijzondere dienste dtr Justitie bmten hunne woonplaats 

of met eigen middelen van vervoer zijn van moeten verblijven, wordt hun voor nachtverblijf 
toepassing de bepalingen dienaangaande door eene cbadeloosstelling toegekend van f 3. 
Ons vastgesteld of nader vast te stellen ter 56. Aan getuigen, die door ziekte of lig
regeling van de vergoeding wegens reizen voor cbaamsgebreken zicb noodzakelijk door een 
s Rijks dienst . antler moesten doen vergezellen, kunnen de 

Uitgegeven tol-, brug-, veer- en overvaart- 1 daarvoor noodzakelijke mtgaven voor reis-
. gelden worden terugbetaald kosten, benevens bet dubbel van bet bedrag der 

Artikel 49 vervallen. kosten van dag- en nacbtverblijf, worden toe-
50. Aan bmtenlandscbe getuigen wordt toe- gescbat. 

gescbat de schadeloosstelling, vastgesteld bij Deze bepaling is ook toepasselijk op kinderen 
dit tarief, tenzij daaromtrent in met vreemde beneden den leeftijd van 15 jaren, indien zij op 
Mogendhede1:: aangegane overeenkomsten an- I reis vergezeld worden door een bunner ouders 
ders mogt ZJJn bepaald. of een antler daartoe aangewezen geleider. 

Stelt de getmge zijne vrijwillige overkomst De egter, met de toescbatting belast, beoor-
afbankelijk van eene andere of boogere scbade- deelt of bet geleido noodzakelijk was. 

l oosstelling, dan wordt die vooraf geregeld, na 57. Aan gevangenon en aan personen, in de 
bekomen magtiging of onder nadere goedkeu- bedelaarsgesticbten of Rijkswerkinricbtingen 
ring van Onzen Minister van Justitie. opgenomen en onder geleide van dienaren der 

51 . Aan militairen in werkelijke dienst, be- openbare magt vervoerd, wordt geene acbade
neden den rang van officier, daaronder niet loosstelling voor reis- en verblijfkosten toege
begrepen de marecbaussee wordt geene schade- scbat, wanneer zij a.ls getmgen moeten worden 
loosstelling voor reis- en verblijfkosten naar de geboord. 
regels van dit tarief toegescbat, wanneer zij a.ls De bepalingen omtrent bet vervoer van ge-
getuigen worden geroepen. Zij genieten de vangenen zijn ten deze toepasselijk. 
scbadeloosstelling, door Ons te bepalen. 58. Bij onvermijdelijk verblijf bmten de 

Artikel 52 ver1,allen. I standplaats, kan ieder burgerlijk beambte, be-
53. De scbadeloosstelling voor reis- en ver- last met do overbrenging van gevangenen en 

blijfkosten, in dit boofdstuk bedoeld, wordt niet van overtuigingstukken in rekening brengen 
meer dan eenmaal genoten voor al de verrig- de verscbotten wegens werkelijk bestede reis
tingen te zamen, die in den loop eener zelfde kosten, en wegens klcine noodzakelijke onkosten 
reis zijn volbragt, onverscbillig of de verrigtin- ten beboeve van de gevangenen en bovendien 
gen al dan niet tot dezelfde zaak betrekkelijk vergoeding voor verblijfkosten naar den maat
zijn. staf van de bepalingcn, welke door Ons, ter 

54. Door de des1.-undigen en de andere per- regeling van de vergoeding voor reis- en verblijf
sonen, die ten dienste der Justitie werkzaam kosten, wegens reizen voor Rijksdienst zijn of 
zijn, kan, indien zij voor de uitvoering van de nader zullen worden vastgesteld. 
hun opgedragen verrigting buitcn de woonplaats 59: Door. d~ rijks~eldwacbte~ kan voor de 
moeten verblijven, eene vergoeding voor ver- oven~e verngtmgen m strafzaken worden in 
blijfkosten worden in rekening gebracbt van I reken_1_ng gebragt de vergoeding voor reis- en 
t en hoogste f -~ per etmaal of ~edeelte daarvan. I ver_bhJfkosten, a.ls gere~eld bij de in h~t vorig 

Wanneer ZJJ genoodzaakt ZJJn, in bet belang a~ikel bedoel_~e bepalingen ten aanz1en van 
van bet onderzoek bmten de woonplaats te re1s- en verbhJfkosten. 

overnacbten, kan deswege eene vergoeding wor- I H IX 
den berekend van f 3. OOFDSTUK • 

65. Aan getmgen, voor den regter versche- 1 Van de uitleveringskosten. 

nen tot het _afl~gg~n van getuigcnis of tot bet 60. De kosten van uitlevering van misda-
geven van mhchtmgen en aan deskunwgen, digers a.an vreemde Mogendheden krachtens 
bedoeld bi~_artikel 21, kan door dien regter we- aangegane overeenkomsten, de mtgaven van 
gens verbhJf_kosten eene door hem toe te scbat- \ de bij die overeenkomsten bedoelde rogatoire 
t~n vergoeding ten bedrage der geleden of te commissien, van het booren van getmgen, van 
hJden scbade Worden toegekend, doch van ten bet confronteren van m.isdadigers, van de mede
boogste f 6 per etmaal of gedeelte daarvan. deeling van stukken van overtmging of bescbei-

47• 
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n°. 18), de besluiten van l en 16 Nivose an V I inhoud van model n°. 1, gevoegd bij dit besluit. 
en a.lie tot dusver bestaande tarieven van kos• I 2. Gezinsregisters volgens het te voren 
ten in strafza.ken, waarvan de g:ewone regter \ geldend model kunnen tot einde 1930 in ge• 
kennis neemt, zijn ngetrokken . bruik blijven. 

81. Deze wet treedti n Werking op een nader 3. Ingeval het bedoelde register wordt ge. 
door Ons te bepalen tijdstip. I houden op gezinskaarten, wordt, voor zoover 

Behoort bij het Koninklijk bcsluit van den I in de volgende artikelen gesproken wordt van 
lOden Augustus 1920 (Staatsblad no. 695). ,,blad", in de plaats daarvan gelezen ,,gezins• 

Mij bekend, I kaart". 
De Minister van Justitie, 4. Naast het gezinsregister kunnen persoons• 

HEEMSKERK. kaarten gebezigd worden volgens de modellen 

11 Augustus 1920. BESLUIT tot bepaling van 
den dag van in werking treden van de 
Gezondheidswet (S taatsb/,ad 1919 n°. 784) 
en van het Koninklijk besluit van 19 F e· 
bruari 1920 (Staatsblad n°. 83). S. 696. 

Bepaald op 1 September 1920. 

11 Augustus 1920. BEsr.urr, houclende bepaling 
van den dag, waarop dewijzigingvanart . 22 
van het Zeeuwsche Rtroomen.visscherijro• 
glement in werking treedt. S. 697. 

Bepaal,d op 15 Augustus 1920. 

11 Augustus 1920, BESLUIT tot vaststclling 
van voorschriften omtrent het houden van 
bevolkingsreg isters. S. G98. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Juli 1920, no. 
79732, afd. B.B. ; 

Den Raa,d van State gehoord, advies van 
3 Augustus 1920, no. 269; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1920, 
n°. 9788, afd. B.B. ; 

Gelet op de Wet van 17 April 1887 (Staatsblad 
n°. 67) en op artikel 140 der Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 J anuari 1921 in te trekken 

de Koninklijke besluiten van 27 Juli 1887 
(Staatablad n°. 140) en van 27 Juli 1887 (Staats
b/,ad, n°. 142), zooals die zijn gewijzig<l bij de 
K oninklijke besluiten van 12 Februari 1889 
(Staatsblad n°. 32), 29 Maart 1899 (Staatsblad 
n°. 89), 3 October 1899 (Staatsblad n°. 210), 
3 October 1899 (Staatsblad n°. 211), 3 Novem• 
her 1916 (Staatsblad n°. 493) en 12 Juli 1917 
(Staat8b/,ad n°. 486), 

en ter vervanging daarvan de volgende 
voorschriften vast te stellen : 

Art. 1. 1. In elke gemeente wordt door 
het gemeentebestuur een gezinsregister ,an de 
bevolking gehouden in boekvorm (vast. of 
losbladig) dan we! in kaartvorm, volgens den 

nos. 2 en 3, bij dit besluit gevoegd. Andere 
modelleI\, welke in J anuari 1921 in gebruik 
zijn, kunnen tot wederopzegging ui terlij k tot 
einde 19·30 gevolgd worden. 

5. De persoonskaarten volgens de modellen 
nos. 2 en 3 worden met ingang van een door 
Ons te bepalen tijdstip kosteloos door het Rijk. 
verstrekt ; voor het bijeenhouden van die 
kaarten worden omslagen, overeenkomstig een 
door Onzen Minister van Binnenfandsche Zaken 
vast te stellen model, bij eersten aanleg met 
ingang van evenbedoeld tijdstip kosteloos door 
het Rijk verstrekt. 

2. Voor de toepassing ,an dit besluit wordt 
de bevolking der gemeente geacht t e bestaan 
uit'hen: 

a. die werkelijke woonplaats hebben in 
een huis d ier gemeente of in een vaartuig, dat 
aldaar is gesta tioneerd ; 

b. die op het tijdstip der Jaatste volks. 
telling in Nederland vertoevende zonder be• 
kende werkelijke woomplaats, verklaard hebben 
in de gemeente tehuis te behooren, zonder dat 
het blijkt, dat z.ij na die volkstelling in een 
andere gemeente werkelijke woonplaats hebben 
verkregen. 

3. 1. Bij de inschrijving in het bevolkings. 
register van personen, genoemd onder a van 
artikel 2, wordt de volgendc bepaling in acht 
genomen. 

2. De werkelijke woonplaats. 
a. van dienstboden, 
b. van personen, opgenomen in kloosters, 

nrichtingen van onderwijs, gestichten en in
richtingen tot opvoeding en verzorging, 

c. van personen, opgenomen in gebouwen 
of schepen, staande onder bestuur of toezicht 
van overheidswege, 

d. van personen, langer dan een jaar opge. 
nomen in ziekenhuizen of gestichten voor 
zenuwlijders of drankzuchtigen, dan wel in 
andere inrichtingen van dergelijkcn aard, 

e. van personen, dienstdoende in gebouwen 
of schepen, bedoeld onder b, c en if, en van de 
leden van hun gezin, 
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is de woning, het gebouw, gesticht of schip, J het eerste lid bedoeld, nog in de gemeente ver-
waarin zij als regel nachtverblijf hebben. toeven en van hun voornemen om werkelijk 

4. 1. Geen inschrijving heeft plaats van in de gemeente te blijven wonen, hebben doen 
hen, aan wie krachtens internationaal recht I blijken, worden zij in het bevolkingsregister 
of gebruik het recht van exterritorialiteit toe- J overgebracht en zijn op hen, bij vertrek of 
komt. · bij verhuizing, de bepalingen der artt. 17 tot en 

2. Met afwijking van de artikelen 2 en 3 met 20 van dit besluit van toepassing. 
wordt, tenzij eene werkelijke woonplaats hier 8. 1. Na afloop van elke volkstelling en 
te lande ontbreekt of - onafhankelijk van verificatie der daarbij verkregen opgaven wordt 
het onder a en b genoemde - wordt verkregen, het bevolkingsregister met die opgaven binnen 
de te voren bestaande woonplaats behouden zes maanden in overeenstemming gebracht. 
door : 2. Bij de dientengevolge te verrichten in-

a. • miliciens bij de land- of zeemacht ge- en afschrijvingen wordt aangeteekend, dat zij 
durende hun werkelijken diensttijd, hebben plaats gehad bij gelegenheid der volks-

b. hen, die krachtens rechterlijke uitspraak telling. 
voor een jaar of korter in eenige inrichting zijn J . 9. 1. Personen, die hunne werkelijke woon-
<>pgenomen, gedurende dat verblijf. plaats in de gemeente hebben, doch op het 

5. 1. Eenzelfde persoon, mag niet gelijk- tijdstip van de volkstelling buitenslands of 
tijdig in het bevolkingsregister van rneer dan in eene Nederlandsche kolonie vertoefden, 
eene gerneente zijn ingeschreven. worden ingeschreven, zoodra zij aan het ge-

2. Personen, die, hoewel niet duurzaam, meentebestuur van hunne terugkomst kennis 
het grootste gedeelte van het jaar in eene hebben gegeven. 
gemeente verblijf houden, worden ingeschreven 2. Mocht die kennisgeving verzuimd worden, 
in het bevolkingsregister dier gemeente. zoo heeft de inschrijving, na ingesteld onder-

6. 1. Personen, die gewoon zijn gedurende zoek, ambtshalve plaats. 
het jaar niet in eene bepaalde gemeente duur- 3. Evenzoo worden personen, van wie het 
zaam of het grootste gedeelte van het jaar, blijken mocht, dat zij bij do volkstelling over
maar in twee of meer geneenten voor onbe- geslagen zijn, op eigen kennisgeving en, bij 
paalden tijd te verbl~jven, worden ingeschreven verzuim, na ingesteld onderzoek ambtshalve 
'in de gemeente, waar zij ambtshalve verplicht ingeschreven. 
zijn hun verblijf te houden of krachtens bij- 10. 1. Voor elk huisgezin wordt een af-
zondere wetten verplichtingen hebben te ver- zonderlijk blad bestemd. 
vullen. 2. Een persoon, die, hoewel bij anderen 

2. Zoo geen verplichtingen van dien aard inwonende, afzonderlijk leeft, wordt als een 
bestaan, geschiedt de inschrijving in de gemeen- huisgezin beschouwd. 
te, waar him hoofdverblijf of de zetel van hun 3. Wanneer een blad volgeschreven is, 
fortuin gevestigd is, dan wel in de gemeente, wordt het vervolgd op een nieuw blad, vol
waar zij het hoogst in de personeele belasting gentle op het laatstbeschrevene in het register 
zijn aangeslagen of in die, waar zij hun hoofd- of in dezelfde afdeeling van het register, doch 
beroep uitoefenen. nimmer op open plaatsen van gedeeltelijk be-

3. Personen, die een reizend beroep uit- schreven bladen. Aan den voet van het vol
oefenen, worden ingeschreven in de gemeente, geschreven blad wordt verwezen naar het blad, 
waar zij geacht worden tehuis te zijn. waarop de inschrijvingen vervolgd worden, 

7.- 1. Zij, die geacht kunnen worden ner- terwijl aan het hoofd van laatstbedoeld blad 
gens tehuis te behooren, worden voor den tijd verwezen wordt naar het volgeschreven blad 
van uiterlijk drie maanden opgenomen in het 11. 1. Personen, die te zamen wonen in 
verblijfregister, bedoeld in art. 30 van dit instellingen of gestichten, aan wier hoofd be
besluit. Zij ontvangen een bewijs dier in- stuurders staan, kunnen op hetzelfde blad 
sehrijving. worden ingeschreven. 

2. Bij vertrek worden zij in het verblijf- 2. Een of rneer deelen van het bevolkings-
cegister doorgehaald en wordt aan hen een register kunnen uitsluitend voor zulke instel
bewijs van afschrijving ter hand gesteld, het- lingen en gestichten worden bestemd. 
welk zij bij eene nieuwe inschrijving moeten 3. Van wege de bestuurders dier instel-
.afgeven. lingen of gestichten worden aan de gemeente-

3. Wanneer vorenbedoelde personen na besturen de noodige inlichtingen verstrekt voor 
afloop van den termijn van inschrijving, in de inschrijving in het bevolkingsregister van 



1920 11 A U G U S T U S. 744-

de_ personen, geplaa,tst in die instellingen of I heden en van het afleggen van eene deugdelijke 
gestichten. verklaring afhankelijk gemaakt. 

12. 1. Ter inschrijving van dienst- en werk- 1 3. Vreemdelingen, die uit het buitenland 
boden kunnen afzonderlijke of bijregisters wor- of uit eene Nederlandsche kolonie of bezitting 
den aangehouden. komen, worden slechts ingeschreven, wanneer 

2. Op die registers ziJn dezelfde voorschrif- hunne toelating geen bezwaar ontmoet volgens 
ten als op het hoofdregister van toepassing. verklaring van den ambtenaar, belast met de 

13 . 1. Het bevolkingsregister wordt ge- uitvoering der Vreemdelingenwet. 
regeld bijgehouden, z.oodat het den staat der 4. Ingeval de bescheiden worden terugge-
bevolking nauwkeurig doet kennen. geven, wordt steeds daarop aangeteekend, 

2. H et gemeentebestuur onderzoekt min- dat de inschrijving in het bevolkingsregister 
stens eenmaal per jaar of de in het bevolkings- geschied is. 
register ingeschreven personen inderdaad en 5. Een uittreksel uit het bevolkingsregister 
volledig de werkelijke bevolking der gemeente wordt bij gelegenheid van de inschrijving op 
uitmaken en brengt in verband met den uit- verlangen van den bela-nghebbende voor hem 
slag van dat onderzoek de noodige wijzigingen en zijn gezin kosteloos afgegeven. 
in het bevolkingsregister aan, met inacht- 6. Tijdelijk toegelaten vreemdelingen wor-
neming van de regelen van dit besluit . den ingeschreven in het verblijfregister, b&-

14. 1. Met uitz.ondering van de als leven- doeld . in art. 30 van dit besluit . 
Joos aangegeven kinderen, wordt elk kind bij 17. 1. Een getuigschrift van verandering 
dtl geboorte ingeschreven op het blad van het van werkelijke woonplaats vermeldt de . ge
huisgezin, waartoe het behoort, of waarin het meente en de woning, wa-ar de vertrekkende 
wordt opgenomen. voornemens is zich te vestigen. 

2. Behoort dat huisgezin tot de bevolking 2. Terstond na de afgifte wordt, wanneer 
van eene andere gemeente dan die der ge- de vertrekkende binnen het Rijk blijft geves
boorte, dan wordt door het bestuur der ge- tigd, een duplicaat aan het gemeentebestuur 
meente, waar het kind geboren is, onmiddellijk der nieuwe woonplaats toegezonden. 
kennis gegeven aan het bestuur van eerstbe- 3. Op het duplicaat wordt opgave vereischl 
doelde gemeente. van naam en voornamen van den vertrekkenden 

15. 1. Bij overlijden wordt de overledene in persoon, alsmede van de woning, waar hij zich 
het bevolkingsregister doorgehaald. wenscht te vestigen, terwijl, wanneer hij hoofd 

2. Wanneer het overlijden buiten de werke- is van een gezin, tevens het getal leden van 
lijke woonplaats van den overledene heeft het gezin, ingedeeld naar het geslacht, moet 
plaats gehad, wordt daarvan door het bestuur worden opgegeven. 
der gemeente, waar de persoon ie overleden, 18. 1. Geen inschrijving bij overlegging 
a.an dat der gemeente, waar hij werkelijk woon- van een getuigschrift van ,erandering van 
plaats had, onmiddellijk na het overlijden werkelijke woonplaats mag plaats hebben, 
kennis gegeven. zoolang bij het gemeentebestuur niet is ont-

1fl. 1. De inschrijving geschiedt: vangen het duplicaat-getuigschrift. 
a. van personen, die hunne werkelijke woon- 2. Dit duplica-at-getuigschrift wordt on-

plaats in de gemeente vestigen, onder over- middellijk na inlevering van het getuigschrift 
legging van een getuigschrift van verandering van versndering van werkelijke woonplaats 
van werkelijke woonplaats van het bestuur teruggezonden, nadat daarop is vermeld, dat 
der gemeente, die zij verlaten, volgens het de inschrijving heeft plaats gehad. 
model n°. 4, bij dit besluit gevoegd; 19. Personen, ten behoeve van wie een 

b. van hen, wier laatste woonplaats in eene getuigschrift van verandering van werkelijke 
Nederlandshce kolonie of bezitting geweest is, woonplaats is afgegeven, worden drie maanden 
op vertoon van het gebruikelijke getuigschrift; na de afzending van het duplicaat, of zooveel 

c. van hen, wier laatste woonplaats buitens-
1 

eerder, a.ls van een gemeentebestuur is terug
lands geweest is, op vertoon van hun paspoort ontvangen, het bij artikel 17, 2e lid, bedoelde 
of reis- en verblijfpas of andere deugdelijke duplicaat-getuigschrift, doorgehaald in het 
bewijsstukken. bevolkingsregister der gemeente, die zij hebben 

2. Van personen, wier laatste woonplaats verlaten. 
in eene Nederlandsche kolonie of bezitting ge- 20. Personen, die in eene gemeente ver
weest is, wordt bij gemis van voornoemde be- blijven zonder zich tot inschrijving in het be
wijsstukken de inschrijving van de omstandig- volkingsregister aan te melden, doch van wie 
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een duplica-at-getuigschrift, bedoeld in a.rtikel kinderen naar hun ouderdom, de bloedver-
17, 2de lid, is ontvangen, worden ingeschreven wan ten en aangehuwden van het hoofd van 
na een verblijf in de gemeente van minstens het huisgezin, de overige personen niet in 
drie maanden. familiebetrekking staande . 

21. 1. Personen, die eene gemeente verlaten, I 2. De personen, later in het huisgezin ge
om zich in eene Nederlandsche kolonie· of be- I boren of opgenomen. worden ingeschreven 
zitting dan we! buitenslands te vestigen, I naar orde van den tijd. 
worden op hunne verklaring en zoodra bun I 3. In het gezinsregister wordt van elk 
vertrek uit de gemeente voldoende is ge- 1 persoon het volgende in de aangegeven volg
bleken, dadelijk in het bevolkingsregister af. orde vermeld: 
geschreven. a. de geslachtsnaam en de voornamen vol-

2. Personen, die eene gemeente hebben ver- I nit geschreven; 
laten, en de verklaring, voorgeschreven bij b. het ge~lacht voor de mannen met M, 
de artt. 4 en 5 van het Koninklijk besluit van voor de vrouwen met V; 
27 Juli 1887 (SUW.t8buuI. n°. 141), niet hebben c. de betrekking tot het hoofd van het 
afgelegd, worden ambtshalve in het bevolkings- huisgezin door in te vullen : 
register der gemeente doorgehaald, wanneer ,,vrouw, zoon, dochter, broeder, zuster, oom, 
na ingesteld onderzoek gebleken is, dat zij tante, neef, nicht, zwager, schoonzuster enz. 
minstens sedert Mn jaar nit de gemeente zijn of niet verwant", terwijl de hoedanigheid van 
vertrokken, zonder dat het blijkt, dat zij zicb het hoofd des gezins wordt aangeduid door het 
in eene bepaalde gemeente des Rijks hebben woord ,,hoofd"; 
gevestigd. d. de tijd en de plaats der geboorte; 

3. Wanneer deze personen later in de ge- e. de burgerlijke staat, zooals die is op het 
meente terugkeeren, worden zij op hunne tijdstip van de inschrijving, voor ongehuwden 
bloote verklaring opnieuw in het register met 0, voor gehuwden met H, voor weduwnaars 
ingeschreven. en weduwen met W, voor hen, wier huwelijk 

22. 1. Wanneerpersonen,dietoteenofmeer door echtscheiding ontbonden i~, met S en 
huisgezinnen behoord hebben, zich vereenigen voor hen, wier huwelijk na vijfjarige scheiding 
om een afzonderlijk huisgezin te vormen, wordt van tafel en bed is ontbonden, met T ; de 
dat huisgezin op een nieuw blad ingeschreven. veranderingen in den burgerlijken staat en 
Die personen worden op het blad ven het hare dagteekeningen ; 
huisgezin, waartue zij behoord hebben, doorge- f. of hij behoort tot een kerkgenootschap, 
haald en in de kolom Aanmerkingen wordt te weten : 
naar bet nieuwe blad verwezen. Nederlandsch (of Nederduitsch) Hervormd 

2. Hetzelfde heeft plaats voor elke per- I Kerkgenootschap (N.-H.), 
soon, die een huisgezin verlaat om afzonderlijk I Waalsche gemeente (W), 
te leven. Engelsche Presbyteriaansche gemeente (E. P.) 

23. 1. Wanneer buisgezinnen of afzonderlijk j Schotsche gemeente (S.), 
levende personen zich vereenigen om te zamen j Remonstrantsche Broederschap (R.), 
een huisgezin te vormen, worden de ver- Christelijk Gereformeerde Kerk (C. G.) 
eenigde leden ingeschreven op het blad, waarop Gereformeerde Kerken (G. K.) 
de persoon, die als het hoofd van het ver- EvangelischLutherschK erkgenootschap(E.L.) 
eenigd huisgezin optreedt, reeds ingeschreven Hersteld Evangelisch Luthersch Kerkgenoot-
is. Bij het doorhalen van de aldus overge- schap (H. L.), 
brachte personen wordt in de kolom Aanmer- Doopsgezinde Gemeente (D.), 
kingen van het blad, waarop zij ingeschreven Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) 
zijn geweest, verwezen naar het blad, wa.arop (E. B.), 
zij zijn overgebracht. Duitsche Eva.ngelische Gemeente (D. E.), 

2. Indien de persoon, die als hoofd van het Gemeente der Anglicaansch-Episcopale Kerk 
vereenigd huisgezin optreedt, niet het hoofd (A. E .), 
van een der vereenigde huisgezinnen was, I Apostolische Gemeente (A.), 
wordt in de kolom Aanmerkingen van dit op- Nederlandsche Vereeniging van Zevende-
treden aanteekening gehouden. dags-Adventisten (Z. A.,, 

24. 1. Bij de inschrijving van een buisgezin Roomsch Katholiek Kerkgenootschap (R. K.), 
wordt de volgende orde in acht genomen: I Kerkgenootschap der 0ud-Bisschoppelijke 
het hoofcl van het huisgezin, de vrouw, de I Cleresie (0. C.), 
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Nederlandsch Israelitisch Kerkgenootschap 
(N. I.), 

Portugeesch Israelitisch Kerkgenootschap 
(P. I.), 

Christelijk Afgescheiden Gemeente (C. A.), 
Gereformeerde Gemeente (G. G.), 
Gemeente van Gedoopte Christenen (G. C.), 
Christelijk Evangelische Gemeente (C. E.), 
Vrije Gereformeerde gemeente (V. G.), 
Evangelische Gemeente (E. G.), 
Vrije Evangelische Gemeente (V. E.), 
Oud-Gereformeerde Gemeente (0. G.), 
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis 

(G. 0 . K.), 
Gemeente de Herstelde Apostolische Zen-

dingskerk (H. A.) , 
Zendingsgemeente (Z.), 
Afgescheiden Israelitische Gemeente (A. I.), 
H ersteld Apostolische Zendingsgemeente in 

de Eenheid der Apostelen (H. A. E. A.), 
Oud-Gereformeerde K erk (0. G. K.), 
enz., 
tot eene vereeniging met godsdienstig doe!, 

als: het Leger des Heils (L. H.), de Theoso
phische Vereeniging (Th. V. , enz.; 

of tot geen kerkgenootschap of vereeniging 
met godsdienstig doel ; 

q. de nationaliteit door in te vullen : 
,,Nederlander, Duitscher, Franschman" , enz. ; 

h. het ambt, beroep of bedrijf, zoo nauw
keurig mogelijk en niet door algemeene be
woordingen ; bij het beroep of bedrijf te ver
melden of de persoon werkzaam is als hoofd 
(hetzij voor eigen, hetzij voor anderer rekening) 
met H, dan wel als ondergeschikte met O ; voor 
hen, die geen ambt, beroep of bedrijf hebben, 
wordt niets ingevuld; de tijd van aangifte der 
veranderingen van ambt, beroep of bedrijf ; 

i . de woning door aanduiding van wijk, 
dorp, gehucht of buurtschap, straat en nummer 
van het huis ; bij verandering geschiedt aan
teekening der nieuwe woning met vermelding 
van den tijd der aangifte ; 

j. de tij d der inschrijving in de gemeente 
benevens de vorige woonplaats; is di,e tijd of 
die woonplaats niet bekend, dan wordt inge
vuld : ,,onbekend" ; 

k. de tijd van afschrijving uit de gemeente 
benevens de plaats, waarheen de persoon is 
vertrokken ; is laatstbedoelde plaats niet be
kend, dan wordt ingevnld : ,,onbekend" ; 

als dagteekening van inschrijving en van 
afschrijving wordt genomen die van afgifte van 
het getuigschrift van verandering van werke
lijke woonplaats; bij gebreke van dat getuig
schrift geldt de dag van aanmelding ; 

l . de tijd van overlijden en. ingeval van 
overlijden buiten de werkelijke woonplaats, 
tevens de naam der plaats van overlijden. 

4. Als naam der plaats, bedoeld onder 
letter d, j k en l van het derde lid, wordt de 
naam der gemeente des Rijks - eventueel 
met aanduiding van het betrokken onderdeel 
- vermeld en tevens die der provincie, indien 
in verschillende provincien gelijknamige ge
meenten voorkomen. Is de plaats buiten het 
Rijk gelegen, dan wordt er bijgevoegd de 
naam der kolonie of bezitting des Rijks dan 
we! van het vreemde land. 

5. Bij gebruik van het gezinsregister volgens 
het te voren geldend model worden voormelde 
gegevens, voor zoove t· zij in dat model niet 
zijn genoemd, aangeteekend in de kolom Aan

. merkingen. 
25. · Geheimhouding is verplicht omtrent 

vroeger ,of tegenwoordig verblijf in een krank
zinnigengesticht, in een strafgevangenis of een 
huis van bewaring, in een Rijkswerkinrichting, 
in een Rijksopvoedingsgesticht, in een tucht
school of in een reclasseeringsinstelling voor 
zooveel betreft hen, die behooren tot de be
volking, voor wie de instelling bestemd is. 
Vermelcling van vorenbedoeld verblijf is uit
sluitend voor ambtelijk gebruik veroorloofd. 

26. 1. Het bevolkingsregister kan gesplitst 
worden in boekdeelen of reeksen van boek
deelen, naar de plaatselijke indeeling in dorpen, 
buurtschappen of a~dere hoofdafdeelingen. 

2. Het kan worden ingericht, hetzij alpha
betisch-lexicografisch naar de namen der 
hoofden van huisgezinnen of afzonderlijk 
levende personen, hetzij in chronologische 
volgorde naar de inschrijvingen, dan wel naar 
de volgorde der huisnummers. 

27. Wanneer de splitsing naar dorpen, 
buurtschappen of andere hoofdafdeelingen 
plaats heeft, wordt het register voor elk der 
afdeelingen beschouwd als dat van eene af
zonderlijke gemeente en zijn de bepalingen 
omtrent in- en afschrijving op elk daarvan 
toepasselijk. 

28. Op het gezinsregister wordt een klapper 
aangelegd in boek:vorm (vast- of losbladig 
of in kaartvorm, bevattende naar gelang van 
behoefte een of meer categorien der bevolking 
in alphabetisch-lexicografische volgorde naar 
den geslachtsnaam, met verwijzing naar het 
hoofd van het gezin, naar het register en folio 
of naar de woonplaats. Die klapper kan met 
andere gegevens aangevuld worden. 

29 . 1. In gemeenten, waar het bevolkings
register in alphabetisch-lexicografische volg-
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orde is ingericht, wordt een huizenregister ( of 
huizenklapper) aangelegd. 

2. De nummers der huizen, zoo bewoonde 
a ls onbewoonde, worden, met inachtneming 
der plaatselijke indeeling, in volgorde in het 
register ingeschreven. 

30. 1. . In elke gemeente wordt overeen
komstig het model n°. 5, bij dit besluit gevoegd, 
een verblijfregister gehouden, bestemd om in 
te schrijven personen, die elders werkelijk 
wonen, maar tijdelijk in de gemeente ver
blijven en daarvan wenschen te doen blijken. 

2. Het gemeentebestuur is bevoegd ook 
de personen, , aa welke het niet duidelijk 
blijkt, dat zij zich ·werkelijk in de gemeente 
zullen vestigen, voorloopig in het· verblijfre
gister in te schrijven. 

31. Het bevolkingsregister en de daarbij 
behoorende registers blijven berusten onder 
het gemeentebestuur, aan hetwelk de zorg 
voor het nauwkeurig bijhouden der registers 
wordt opgedragen. Zoo dikwijls het gemeente
bestuur dit ten behoeve van het bijhouden van 
het bevolkingsregister of de bijbehoorende 
registers verlangt, verstrekt de ambtenaar 
van·den burgerlijken stand de noodige gegevens. 

32. Het bevolkingsregister en de daarbij 
behoorende registers worden bij elke rondreis 
onderzocht door of vanwege Onzen Commis
saris in de provincie en bovendien zoo dikwerf 
deze dit noodig oordeelt. 

33. 1. Het geven van inlichtingen uit het 
bevolkingsregister blijft, behoudens het bij 
dit besluit bepaalde, aan de beslissing van het 
gemeentebestuur overgelaten. 

2. Alie inlichtingen door of namens hoofden 
van openbare diensten uit het bevolkingsre
gister gevraagd, worden verstrekt. Die ver
strekking geschiedt kosteloos, indien de in
lichtingen gevraagd worden ten behoeve van 
gemeentebesturen, den burgerlijken stand, het 
openbaar ministerie en de Rijks- of gemeente
lijke statistiek. 

3. Bet is verboden aan bijzondere personen 
of instellingen inlichtingen uit het bevolkings
register te verstrekken omtrent buitenechte
lij ke geboorten of samenwoning ten aanzien 
van in dat register ingeschrevenen, tenzij aan 
het gemeentebestnur voldoende blijkt, dat de 
inlichtingen voor een philantropisch of weten
schappelijk doe! gevraagd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan kennia zal worden gegeven aan den 
Raad van State. 

Het· Loo, den llden Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zake11., 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 1 Sept. 1920.) 



MODEL n°. l. (Artikel 1. l • lid.) 

I~ 
0 

_g ., 
bi) 

! 

Burgerlijkestaatvoor .,:..; ~ - .., " Ambt, beroepofbedrijf. 1~1' § I Inschr\jving Afachr\jving ~ 
ongehuwde.n met U, gj ,il ~ . ~ 'S § Bij h et bedrjjf vormel• ;.s.., ,,; in hct lievol- uit het be,•ol- > 
voor <le gebuwden met ~ e.oO C: CD A cien of de persoon d1rnrin ·a --a~ ·a ~ lkinJ!sreiistPr ki ngsrrgi!?ter s... 
H, voor ·weduwetaat ~ 'ij > ..0 ".:: • d' a.ls hoofd (het z\j voor "Cl] d ..cl ..o j ,.. ., . '--;:;---;- ;- ~ 
met W, voor geschei . ..., Cl Cl Cl ,:,: ~ ~ eigen hetzij vooranderer 

1 
~ <> f .., Cl d ,c, Cl d , "Cl § ·~ 

den en van echt met S, o _a,~ to ~ '"O ..d rekening) werkzaam is, c3 ~~ ~ ~ -~ bO ~ a .~ ~ Q ~ a ~ 
voor huwel\jksont- ~-- ~ g Cl " met B, da11 wol ale on• 8 i:>.. '.'Sl Cl ,Cl cd O Cl •i;: :S g ., -
binding na vijfjarigo -g-gll;.::: "Cl~~ dergeechikte met O ,g El • ~-; :i,~ 1::{1 ~i'::;, 1J t: "° i:i Jl 
eoheiding van ta fo l ., bi) :il ell -~ ~ e I"'""'. ~>or, e1 ... Cl oo e111 .i ., Cl · ~ 

en be<l me,t 'I' , 1,~ ~ _£ o:,ff, (A rt. 24, 3e licl, subh.) ""'.-"l..<:i • --..<:I o,"' ·a o d >·a§ Cl,,i 
--- -~----, 0 d"O-,;<" •-Z 1----- - "'·::;," ~;;:!; § f;l >·- .,.!!l ii: <ll o:,"O ;_gc:s, 

00 'l'ijdene ~erande. 00 00 o , Cl .. ~ Tijdone I Cl Cl Cl S t: ., Cl !l o , ., Cl ., o ., ~ d t: 

I 

§>aClc:s,.l" Veran<le-%)~S.{1 .!:: ,..§{1.i,..··;{1;.=r~. 
~ de nngen en ~ .S ~ -e .S Q ..g de ringen en O c6 ::s ::, < ~ ce ce f +> ctS ~ o to 1> A< 
d insehrij- bare dag • ., oo~ d ~ ~ "' ineehrij• hare dag· o > ..0 Cl~ ~ > d & afl > "' \'l d O § ~ 

i5:: ving I toekening ~ z ving. teekening B:: A i5:: A ~ & A .-,: ~r- •· 10. u. 12. ~ . l . 1~ (\ ' I _1 7_. ,.2s· 10. 20. 

1 Te vermelden de naam der gemeente des Rijks - eventueel ook het 
indien in verschillende provincien eene ~elijknamige gemeente voorkomt . Is 
de naam der kolonie of bezitting des R1jks dan wel van het vreemde land 

betrokken onderdeel benevens die der provincie' 
de p laats buiten het Rijk gelegen, tlan bij te voegen 

2 Ingeval van overlijden buiten de woonplaats, tevens de naam der 
Bahoot't bij K oninklijk beslui t v,111 1l Augnstu~ 1920 (Staatsblad n~. 698;. 

De Mini8ter van 

gemcente van overlijden. 
Mij bekend, 

Binnenlarulsche Zaken, CH. RUYS DE BE:&RlrnBROUCK 

... 
C0 

~ 



Man. Model n°. 2 . . (Artikel 1, 4e lid ,). 

Geslachtsnaam) 1 

(Voornamen) 1 

OUDERS. 

(Voorzijcle. 
Geboren te ................... .. .. den .... ................. ....... .. ...... N°. geb.akte .... .. 

Vergeleken met de geb.akte te .. .. .... .. .... .. .................. . den .. 
(Handteekening) : 

Geslachtsnaam . 

Erkenning, wettiging, ontkenning wettigheid of 
naamsverandering. 

Voorname_n_. __ '-c--__ G_eb_o_r_e_n. (dagteekening der akte; waar en door wicn opgemaakt; dag-
....... j ·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.1 tdeen..... ............ .... .. ...... .. .......... t eekening van het vonnis, waar gewezen of, bij geslachtsnaams-(Vader) 1_v_e_ra_n_d_e_r_in_g~,_ v_a_n_ d_e_K_o_n_._t_o_e_s_te_m_ m_1_·n~g~)_. ________ _ 

(Moeder) 
1 

................................. .......... , te .. .. .............. .. .................... . 
... .. .... den ........................... .. ---------

RUWE LI J K EN HUWELIJKSONTBINDING. Nationaliteit .. ...................... Genaturaliseerd bij de wet van ........ .. .. 

_G_e_h_u_w_d_ l_! _;;. ___ :_:~:,-; -eb-to-~-e-n-.. -t-~.-... -'. -.. '..-... -.. -... -... -... -... -... -... -d_e_n ______ 
1 ~!~~~de~0

i!cl~~: ... °.~ ... ~.eii:~i~i·~·~···~·6.~.1):f~~~~a::°.~.
1 
.. '.· ........ ·_-:_. 

---·~--t-e-... -.... .. --.-... -,d-e-n-... ----.. -.d,-o_o_r_:...,2,... .. -.. . -... -... -.. . -... -... -.. . -. -1 N°. der kleine lijst .................... .. ........ N°. der groote lijst .. .... .... .. ...... .. .. .. 
Ruw. ontbonden _ __ _ N°. der akte van overlijden.... .. .. .... ....... .. ... .... .. ...... Straat of gracht 

en n°. van het huis, waarin overlijden plaats had, 
Rechtsvermoeden van overlijden uitgesproken te ........ .... den .. 

1 Bij verandning van naam of voornamen de dagteekening en de wijze waarop de verandering plaats had, te vermelden. 
2 In te vullen : den dood van de echtgenoote, echtscheiding, rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed of afwezigheid 

en opgevolgd nieuw huwelijk. 
3 Voor overledenen beneden het jaar hierbij mede te deelen of het kind gezoogd was, en zoo ja, hoe lang. Indien de zoogtijd 

niet nauwkeurig bekend is, ware deze te schatten; in dit geval a.chter den geschatten duur een S. te plaatsen. 

(Achterzijde.) 

Hoofdambt, hoofdberoep 
of hoofdbedrijf. 1 

Naam. 

INGESCHREVEN. 

te den 

AFGESCHREVEN. 

OPMERKJNGEN. 

te den I 
Datum naugifte 

veranderin g. 

---;---~------';--- ------'yl--------;--------'r------ ---.. - --·----

······ ·······••••••••••·········· = ·...•••••••••• =····················· ········· ····•·····•••••••••••·•··········· ......... . .....•............ .................. 
Beroop of bedrijf van het gezinshoofd 1 .......... .. ................ .. ........... .................................. .. 
(Alleen in te vullen, indien de persoon op wien deze kaart betrekking heefi, overladen is en 

deze niet zelf hoofd van het gezin was.) 
1 Bij het beroep of het bedrijf vermelden of de persoon werkzaam is ( of was) als hoofd (hetzij 

voor eigen, hetzij voor anderer rekening) met H, dan wel als ondergeschikte, met 0. 
Behoort bij Kuninklijk beshiit van 11 Augustus 1920 (Staatsb'lad n°. 698). Mij bekcnd, 

De Minister van Binnenlandsche Za.ken, CH. Ruvs DE BEERENBROGCK . 

..... ..... 
ii> 
c:: 
0 
c:: 
r:n .., 
c:: 
~ 



Vrouw. Model n°. 3. (Artikel 1, 4de lid.) 

(Geslachtsnaam) 1 

(Voorzijde.) 
Geboren te .............. .. ...... .. den ...... .. .......... .. ................ No, geb.akte ................ .. 

V crgeleken met de geb.akte te .............. .. .... .. .. .. den ... .. . (Voornamen) 1 ...... ...... ................... ..... ... ................... .. (Handteekening) : 

0 UDE RS. Erkenning, wettiging, ontkenning wettigheid of 
Geslachtsnaam. I Voornamen. Geboren. naamsverandering. 

(dagteekening der akte; waar en door wien opgemaakt; dag. 
(Vader) .. ..... .. ............... 1.................... .. I te . teekening van het vonnis, waar gewezen of, bij geslachtsnaams-
---------,--------· _. ,...d~e_n ________ 

1
._v_e_r_an~ ring, van de Kon. t~estemming). ---· ____ _ 

(_M_o_e_d_er_J ___ .. _ ... _ .... _ ... _ ... ~ .. 1_:::_:::::::::;:::::::::::::;:::::::::::~:: L&:~· 
HUWELIJK EN HUWELIJKSONTBINDING. NationfLli teit .. .... .......... .. Genaturaliseerd bij de wet van .. 

Gehuwd l:;:; .... ::::::::::::::::::/ :b~~·~;:; .. t~ .. ·:::::: ::::::::::::::::::::::: .. d~;:;· .. ·.·.··.· 
Kerkgenootschap of vereeniging met godsdienstig doel ..... .. 
Overleden te .... .. ...... .... .. ...... den ........................ Doodsoorzaak : ....................... 3 

N°. der klcine lij st ................ .............. N°. der groote lij et ..................... .. . 
Huw. ont-bonden te ........................ den ...... ...... .. .... .... .. door: 2 .... . N°. der akte van ove rl ijden .. ............. .. ........ .. .. ............. Straat of gracht 

en n°. van het huis wa.arin overlijden plaats had ...................... .. .... .. 
Rechtsvermoeden van overlij den uitgesproken t e ...... .. .... den .......... .. 

1 Bij verandering van naam of voornamen de ::lag teekening en de wijze waarop de verandering plaats had t e vermelden. 
2 In te vullen: den dood van den echtgenoot, echtscheiding, rechterlijk vonnis na scheiding van tafel en bed of afwezigheid 

en opgevolgd nieuw huwelijk. 3 Voor overledenen beneden '-'e t jaar hierbij mede te deelen of het kind gezoogd was en zoo ja, hoelang 
Indien de zoogtijd niet nauwkeurig bekend is, ware deze te ~chatten; indit geval achter den geschatten dunr eene S. t e plaatRen· 
(Aohterzijrle. ) · 

HOOFDAMBT. HOOFDBEDRIJF 
OF HOOFDBEDRIJF. 1 

Naam. I 
Datum aangifte 

verandering. 

INGESCHREVEN 

te I 

AFGESCHREVEN 
OPMERKINGEN. 

te den 

..... ..... :::::::::::::::::::::.:::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... ... :::::::::::::::: .. .. . --· / ..... ... · I 
... . . . .. ... . . ························ ·························· --------~--------1 

BEVALLEN 2 

den van een. 
den van oen . 
den ............ .. van een 
den .... .. ...... .. ........ ................. . van een .......... . 
den . van een .... .. 
den ·van een 
den van een 

den van een 

Beroep op bedrijf van het gezinshoofd 1 ...... .... .. .......... ..... ... .. .. ........ .. ...... .. .. 

(Alleen in te vullen indien de persoon, op wie deze kaart betrek
king heeft , overleden is en deze niot zelf hoofd van bet gezin was.) 

1 Bij het beroep of het bedrijf vermelden of de persoon werk
zaam 1s ( of was) als hoofd (hetzij voor eigen rekening of voor 
anderer rekening), met H dan wel als ondergeschikte, met 0. 

2 In te vullen J (jongen, levend aangegeven), M (mei~je, levend 
aangegeven), L. J. L. (jongen, levenloos aangegeven, doch die 
na de geboorte nog korter of !anger tijd heeft geleefd), L. M. L . 
(meisje, levenloos aangegeven, dorh dat na de geboorte nog 
korter of !anger tijd heeft geleefcl , L. ,T. D. (jongen, levenloos 
aangegeven, die dood ter wereld kwam), L. M. D. (meisje levenloos 
aangegeven, dat dood ter wereld kwam). Bij meerling-geboorten 
elk kind afzonderlijk met de boven aangedu ide letters aan te 

den . van een duiden . 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1920 (Staats/Jlad n°. 698). Mii bekonrl, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Cu. RuY!l DE BEERENBROUCK 
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MODEL n°. 4. (Attikel 16, lste lid.) _ Nummer, 
GETUIGSCHRIFT VAN VERANDERING VAN WERKELIJKE WOONPLAA'l'8 . 

D l 1 d persoon · k t· t 16 h t K . kl"k b I 't (St t bl d 0 oor c e vo gen e personen 1$, overeen oms 1g ar . van e onm IJ e• m v.an .......... .. .... .. .......... aa s !I n . .. . 

hij zijn verlaat 
verklaard, dat -.-. - en -h- - gezin deze gemeente met der woon 

1 
t om zich te vestigen in de gemeente 

ZlJ aar ver a en 
straat en huisnnmmer. 

'2 Geslachts- "' ~~ p A =~=::◄-i 

naam. ., " ~ c; "a; s l:J 
(Familie- "'" 

(',) § ~ 
e gi ~ c6 ~ 

~ s 81 der 
0 bi) 

naam 0 +> 0~.t. 
::,.. ·-::: i> I vrouw.) 0 

.t. 
--- ----

_ I __ L _ 

d 
~ "N 
(1) "' ..cl bi) 

a: 
+> ·-0 =' 
+> ..cl 
bi) +> 
A ID 

·- ..cl 
~ § 
!e p 

+> "C 

~ 1i 
0 

..cl 

Dagteeke-

ning en 

jaar van 

geboorte. 

i:':i j 6 .; Burgerlijke ,:. bll,d' elf 
~ A ..c !!= • staat . g?i;= Ambt, beroep of bedrijf. 
t; ~ 0 ~ ~ 0. (ongehuwd). ~ ~ Q,) ~ Bij het bedrijf vermelden, g S "' "C § H . gehuwd). ~i8 ~ "' "' ~ ·§ J:l : W. (weduwen- ce ~ i -~ . of de persoon daarin als 

l ~ ] l] s. (gs!~~r~iden 10 io ~ :: OD hoofd (hetzij voor eigen, 
- i:l ., _ _ -~ ~ hetzij voor anderer reke-
P.. ce aS * "' van echt). o S ce :;:; ., 
~ :-0 ·g ~o i: T. (huwel.ijkont- al~-~ "<e • ning) werkzaam is, met 
_g .~ ·i;: ] ~ bonden na vijf- Jr.@.i~a -~ ~ H, dan wel als onder
"' ·= o ..,, ..cl jarigescheiding[ t ·a ol ..c - _ geschikte, met 0. 

----;-c,- ·ij; a,·., _ vantafelenbed). ,~ :B.g~ /ii'-,-~~~~~~ 

--'----_I -- -'-\ ---'----'-I _____ I 
Randteekening van den belanghebbende. Afgegeven door het bestuur der gemeente... .............. den ................ . 

De Secretaris, De Burgemeester 
Behoort bij Koninkl.ijk beslwt van 11 Augustus 1920 (Staatsb!ad n°. fi98). Mij beken<l, 

De Mini.ster vmi Binnenlandsche Zaken, CH. RuY<i DE BEERENBROUCK. 
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11 Augustus 1920. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het K oninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(Staatsblad n°. 141). S. 699. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, van 7 Juli 1920, 
n°. 79732, afd. B.B. ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
3 Augustus 1920, n°. 269 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Augustus 1220, 
n°. 9788, afd. B.B. ; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staatsblad 
n°. 67) en op art . 140 der Gemeentewet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat met ingang van 1 J anuari 

1921 het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 
(Staatsblad n°. 141) wordt gewijzigd als volgt: 

1°. in artikel 2, 6 en 7, lste lid, wordt voor 
,,eene maand" gelezen ,,twee weken" ; 

2°. artikel 7, 3de lid, wordt vervangen door 
de volgende twee leden : 

,,Bestuurders van instellingen, gestichten of 
inrichtingen, waar personen onder eenig be
stuur samenwonen, geven aan het gemeente
bestuur kennis van alle personen, welke in 
die samenwoning zijn opgenomen of er zijn 
uitgetreden. De bestuurders van krank
zinnigengestichten, strafgevangenissen, huizen 
van bewaring, Rijkswerkinrichtingen, Rijksop
voedingsgestichten, tuchtscholen en reclas
seeringsinstellingen vermelden tevens bij op
neming van personen, of zij behooren tot de 
bevolking, voor wie de instelling bestemd is, 
dan wel of zij behooren tot het bestuur of het 
personeel of tot het gezin van een dezer. 

De kennisgeving, in het vorig lid bedoeld, 
geschiedt den 15den en den laatsten dag van 
iedere maand of, zoo een dier dagen op een 
Zondag of een erkenden Christelijken feestdag 
valt, op den volgenden dag". 

Onze Minister van Binnenla~dsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan kennis zal worden gegeven aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den llden Augustus 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 1 Sept. 1920.) 
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ll Augustus 1920. BESLUIT tot verdeeling 
van het Rijk in districten ten behoeve van 
den dienst der arbeidsinspectie. S. 700. 

W!J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van onzen Minister van 
Arbeid van 5 Augustus 1920, n°. 2530, Af. 
deeling Arbeid; 

Gezien artikel 77, tweede lid, der Arbeidswet 
1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ten behoeve van den dienst der 

rbeidsinspectie wordt het Rijk verdeeld in 
tien districten, waarvan omvatten : I 

het lste de provincie Limhurg en het gedeelte 
<ler provincie Noord-Brabant, dat behoort 
tot het rechtsgebied van de kantongerechten 
Veghel, Boxmeer, Ei'ndhoven, Oirschot, Weert 
en Helmond; 

het 2de het gedeelte der provinci~ N oord
Brabant, dat niet behoort tot het lste district: 

het 3de het gedeelte der provincie Zuid
Hol/,and, dat behoort tot het rechtsgebied 
van de kantongerechten Schiedam en Rotterdam, 
alsmede de gemeenten Berkel, Delft, 's-Graven
zande, Hof van Delft, de Lier, Monster, Naald
wijk, Nootdorp, Pijnacker, Schipluiden, Vrijen
ban, Wateringen en IJsselmonde; 

het 4de de provincie Utrecht, het gedeelte 
<ler provincie Zuid-Hol/,and, dat behoort tot 
het rechtsgebied der kantongerechten 's-Graven
hage, Leiden, Gouda, Woerden, Alphen en 
Haarlemmermeer, het gedeelte van het rechts
gebied van het kantongerecht Delft, dat niet 
behoort tot het 3de district, het rechtsgebied 
·van het kantongerecht Schoonhoven - met 
uitzondering van de gemeenten Krimpen 
,a/d ]Jssel, Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk -
benevens de gemeenten Vianen en Hagestein; 

het 5de het gedeelte der provincie Noord
Hol/,and, dat behoort tot _het rechtsgebied 
-van het kantongerecht Amsterdam, benevens 
het niet tot eenige provincie behoorende 
watergebied des Rijks; 

het 6de het gedeelte der provincie Noord-
Hol/,and. dat niet behoort tot het 5de district; 

het 7de de provincie Gelder/,and; 
het 8ste de provincie Overijssel; 
het 9de de provincien Groningen, Fries/,and 

-en Drenthe; 
het lOde de provincie Zee/,and en ·het gedeelte 

der pro,incie Zuid-Holl,and, dat niet behoort 
tot het 3de en het 4de district . 

2. Dit besluit treedt in werking op het 
in artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
.bedoelde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met 

1920. 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blod zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

H et Loo, den llden Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 2 Sept . 1920.) 

11 Augustus 1920. BESL!JI'I', houdende be 
schikking op de beroepen, ingeRteld door 
J. G. van den Berg en H. van den Berg, 
beiden te Nijmegen, tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 22 November 1918, waarbij aan laatst
genoemde en zijne rechtverkrijgenden voor
waardelijk vergunning is verleend tot op
richting van eene door electriciteit gedre
ven inrichting tot het vervaardigen van 
schoenen en laarzen in het perceel aan de 
Hugo de Grootstraat nos. 23 en 27, kad. 
bekend gemeente Hatert, sectie A, n° . 2781. 
s. 701. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

J. G. van den Berg en H. van den Berg, beiden 
te Nijmegen, tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente van 22 November 
1918, waarbij aan laatstgenoemde en zijne 
rechtverkrijgenden voorwaardelijk vergunning 
is verleend tot oprichting van eene door elec
triciteit gedreven inrichting tot het vervaar
digen van schoenen en laarzen in het perceel 
aan de Hugo de Grootstraat nos. 23 en 27, 
kadastraal bekend gemeente H atert, sectie A, 
n°. 2781; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
4 Februari 1920, n°. 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 5 Augustus 1920, n°. 93 H, afdeeling 
Arbeid; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Nijmegen bij voormeld besluit de 
vergunning hebben verleend onder voorwaarde, 
dat het drijfwerk voor een of meer machines 
niet worde bevestigd aan de kap, aan de zol
dering, aan een of meer der ondersteunings
balken voor de bovenverdiepingen, of aan een 
van de muren, en dat de pinmachine en de 
stanzmachine worden gesteld op een voet van 
cementbeton of metselwerk, aanvangende op 
den vasten zandbodem.; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

Io. J. G. ve,n den Berg, aanvoerende, dat 

48 
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door de oprichting het rustig bewonen van zijn 
huis voor hem en de zijnen onmogelijk is ge
ma.akt, daar de inrichting juist onder zijne 
slaapkamer en woonvertrekken is gelegen en 
het drijfwerk aa.n den zolder is bevestigd ; da.t 
hierdooc het rust nemen door zijne zwakke 
echtgenoote onmogelijk is gemaakt ; 

no. H. van den Berg, aanvoerende, dat de 
a.an de vergunning verbonden voorwaarde voor 
hem onuitvoerbaar is, daar bij hare naleving 
de drijfkracht der machines onvoldoende zou 
worden; 

dat de opvolging der voorwaarde ook groote 
onkosten zou medebrengen en tot gevolg zoude 
moeten hebben sluiting zijner fabriek tijdens 
den duur der wijziging ; 

Overwegende, dat, blijkens bericht van Ge
deputeerde Staten van GeUeru,nd, Burgemees 
ter en Wethouders van Nijmegen de vergun
ning, waartegen de beroepen zijn gericht, bij 
hun besluit van 7 November 1919 hebben in
getrokken; 

dat Burgemeester en Wethouders tot deze 
intrekking bevoegd waren, aangezien de con
cessionaris wel gerechtigd moet worden geacht , 
om, hangende het beroep, van de hem verleende 
vergunning gebruik t e ma.ken en de inrichting 
in werking te brengen, doch slechts onder na 
leving· der bij de vergunning gestelde voor
waarde, hetgecn, zooals is komen vast t e 
staan, in het onderwerpelijke geval niet is ge
schied; 

dat, nu van het besluit, waarbij de vergun
ning is ingetrokken, bij Ons geen beroep is in
gesteld, het besluit tot het voorwaardelijk ver • 
leenen der vergunning. geacht moet worden te 
zijn vervallen ; 

dat mitsdien de tegen laatstbedoeld besluit 
gerichte beroepen buiten beschikking dienen 
te blijven; 

Gezien de Rinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat de beroepen van J. G. van 
den Berg en H. van den Berg zijn vervallen 
en mitsdien buiten beschikking bl.\jven. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoerlng van dit besluit, dat met het rapport 
van Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad za.l worden gepla.atst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
(Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur). 

H et Loo, den llden Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De Jl.linister van Arbeiil, AALBERSE. 

( Uitgeg. 13 Sept. 1920.) 

AFDEELING ARBEID. 

's-Gra.venhage. 5 Augustus 1920. 

Aan de K•mingin. 

H et behaagde Uwer Majesteit bij kantbe-
schikking van 7 Februari 1920, n°. 16, om 

I 
consideratien en advies in handen van den 
ondergeteekende te stellen het advies van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van. Bestuur, dd. 4 Februari 1920, n°. 1, ver-
gezeld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majesteit te nemen besluit 
betreffende de beroepen, krachtens de Hinder• 
wet, welke ingevolge machtiging van Uwe 
Majesteit van 23 December 1919, n°. 69, door 
den ondergeteekende bij die aldeeling zijn aan
hangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 

,,Beschikkende op de beroepen, ingesteld 
door J. G. van den Berg en H. van den Berg, 
beiden t e Nijmegen. tegen het besluit van Bur
gemeester en Wethouders dier gemeente van 
22 November 1918, waarbij aan laatstgenoemde 
en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot oprichting van eene 
door electriciteit gedreven jnrichting tot het 
vervaardigen van choenen en laarzen in het 
perceel aP.n de Hugo de Grootstraat nos. 23 
en 27, kadastraal bekend gemeente Hater!. 
sectie A, n°. 2781 ; 

Den Raad van State , afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4-
Februari 1920, n°. 1 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 

Overwegende: dat Burgemecster en Wet
houders van Nijrnegen bij voormeld besluit de 
vergunning hebben verleend onder voorwaarde. 
dat het drijfwerk voor een of meer machines 
niet worde bovestigd a.an de kap, a.an de zol
dering, aan een of meer der ondcrsteunings
balken voor de bovenverdiepingen, of aan een 
van de muren, en dat de pinmachine en de 
5tanzmachinc worden gesteld op een voet van 
cementbeton of metselwerk, aanvangende op 
den vasten za.ndbodem ; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

I 0 • J. G. van den Berg, aanvoerende dat 
door de oprichting het rustig bewonen van zijn 
huis voor hem en de zijnen onmogelijk is ge
maakt, daar de inrichting juist onder zijne 
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slaapkamer en woonvertrekken is gelegtin en ' Met clit ontwerp-besluit kan de onclergetee
het clrijfwerk aan den zolcler is bevestigd; dat kencle zich niet vereenigen. De Afcleeling blijkt 
hierdoor het rust nemen door zijne zwakke I van oordeel, dat ecn gemeentebestuur niet be
echtgcnoote onmogelijk is gemaakt ; voegd is van de bij artikel 20 der Hinderwet 

II0 • H. van den Berg, aanvoerende dat de toegekencle bevoegclheicl, om, bij niet-naleving 
aan de vergunning verbonclen voorwaarde voor van de aan eene vergunning verbonclen voor
hem onuitvoerbaar is, daar bij hare naleving waarden, de vergum1ing in te trekken, gebruik 
de drijfkracht der machines onvoldoende zou te maken, zoolang op een t egen het vergunnings
worclen; besluit gericht beroep nog niet is beslist. Ge-

dat de opvolging cler voorwaarcle ook groote schiedt de intrckking toch, dan blijft naar het 
onkosten zou medebrengen en tot gevolg zoucle gevoelen der Afcleeling het vergunningsbesluit 
moeten hebben sluiting zijner fabri ek tijden• van kracht. Is hangencle het beroep, de in
den duur cler wjjziging; richting in werking, dan acht de Afcleeling, 

Overwegcnde wat betreft het beroep van zoo nooclig, slechts toepassing van artikel 21 
J. G. van den Berg, clat, blijkens bericht van toelaatbaar. 
Gecleputeerde Sta ten van Ge/,derland, Burge- De vraag in het midden latende, of zelfs bij 
meester en Wethouclers van lvijme(J en de ver - de zienswijze cler Afdeeling, clat het gemeente
gunning waartegen het beroep is gericht, bij bestuur hier alleen krachtens artikel 21 der 
hun besluit van 7 November 1919 hebben in- Hinderwet had lnmnen optreden, de toepassing 
getrokken; van artikel 20 door dat bestuur als een absoluut 

clat intusschen cleze in trekking den voortgang nietige hancleling zou mogen worden aange
van het beroep niet kan cleren en hangende het merkt, is de onclerget eekencle van meening, clat 
beroep het vergunningsbesluit niet kan worden eene opvatting, die het gebruik maken van de 
i ngetrokken ; bevoegclheid, aan de geneentebesturen bij arti-

dat, bijalclien hangencle het beroep de in- kel 20 cler Hinderwet verleend, ontoelaa tbaar 
richting in werking is, artikel 21" der Hinderwet acht, zoolang op een krachtens artikel 15 clier 
het gemeentebestuur het midclel geeft daar - wet bij Uwe Majesteit aanhangig beroep nog 
tegen zoo nooclig maatregelen t e n emen ; niet is beslist, in de Hinclerwet geen volcloenclen 

dat alzoo het beqJuit tot het voorwaarclelijk steun vinclt . Immers eenige beperking van h_et 
verleenen cler vergunning moet worden geacht recht tot intrekking eener vergunning in den 
nog van kracht t e zijn ; door de Afcleeling voorgestanen zin is in de 

clat, wat het beroep van J . G. van den Berg woorclen der wet niet t e vinden, t erwijl voorts 
t egen clit boslmt betrcft, uit een nacler ingestelcl verwezenlijking van het doe!, dat artikel 21 
cleskunclig onderzoek is gebleken, clat door de beoogt, de intrekking cler vergunrung ook tij
aan de vergunning verbonden voorwaarcle de dens een d!tartegen ingesteld beroep kan vor
hincler over welken de appellant klaagt, binnen cleren. 
behoorlijke grenzen is t eruggebracht en niet De opva tting cler Afcleeling clat artikel 21 
meer kan worden aangemerkt a ls t e zijn van der IDnclerwet toepassing zou moeten v inclen, 
ernstigen aarcl; inclien het gemeentebestuur het nooclig a cht, 

Overwegende, wa t betreft het beroep van om het in werking zijn eener inrichting, han-
H. van den Berg: · gentle het beroep, t e belet ten, past slechts in 

dat dit is ingediend na het verstrij ken van den gedachtengang, clat het beroep, gercgelcl 
den t ermijn, claarvoor in artikel 15 cler Hinder- in artikel 15 clier wet, schorsencle werking heeft. 
wet gegund, zooclat de appellan t niet-ontvan- Behoort toch te worden aangenomen clat een 
kelijk moet worclen verklaa rcl in zijn beroep ; krachten~ gemeld artikel aanhangig gemaakt 

Gezien de Hinderwet: beroep de uitvoerbaarheid van het aangevallen 
Hebben goeclgevonclen en verst aan : vergunningsbesluit opheft, clan valt daaruit 

Jo. het beroep van J. G. van den Berg t e t erecht de conclusie to trekken, clat een con-
verklaren ongegrond ; cessionari s, die eene inrichting in werking brengt, 

no. H. van· den Berg niet-ontvankelijk te I voordat op het beroep is beslist, geacht moet 
verklaren in zijn beroep ." worclen clit zoncler de vereisehte vergunning 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
I 

t e hobben gedaan . Bij deze opvatting staan 
mtvoering van wt besluit, waarvan afschri{t slechts de maatregelen, genoemd in artikol 21, 
zal worden gezonden aan den Raad van State, en niet die, vermelcl in artikel 20, het gemeente-
Afdeeling voor de Gesehillen van Bestuur. bestuur t en w enste. 

De Minister van A rbeid, Dat intu sschen het beroep ex artikel 15 der 
48• 
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Hinderwet geen schorsende k.racht heeft en het 
gemeentebestuur de bevoegdhoid mist, om op 
eene inrichting, welke hangende het beroep in 
werking is, ai-tikel 21 toe te passen, werd reeds 
beslist bij Uwer Majesteits besluit van 30 Sep
tember 1899, n'. 31. 

In overeenstemming met de in dat besluit 
gehuldigde leer komt het den ondergeteekende 
voor, dat een vcrgunningsbesluit, ook al staat 
het nog aan beroep bloot, of al is op een daar
tegen aanhangig beroep nog niet beslist, een 
in dien zin perfect beshtit is, dat de concessio
naris, zij het op eigen risico, bevoegd is daaraan 
uitvoering te geven. Doet hij dit, dan sluit 
dit tevens de plicht in, om de aan de vergunning 
verbonden voorwaarden na te leven, aangezien 
de concessionaris uiteraa.rd aan geen efikel wet
telijk voor~chrift het recht zou kunnen ont
leenen, om, zonder inachtneming der voorwaar
den, de inrichting in werking te brengen. Voigt 
de concessionaris de voorwaarden niet op, dan 
valt, naar het oordeel van den ondergeteekende, 
niet in te zien, welke aan de wet ontleende 
gronden er voor zouden zijn aan te voeren,. om 
een gemeentebestuur in dat geval de mogelijk
heid van toepassing van artikel 20 te ont
houden. 

De ondergeteekende is, op grond van het 
bovenstaande, van gevoelen, dat er geen ter
men zijn, om de toepasselijkheid van art ikel 20 
der Hinderwet uit te sluiten, zoolang op een 
beroep, ex artikel 15 dier wet bij Uwe l\fajesteit 
aanhangig, nog niet is beslist. Dit leidt voor 
het onderwerpelijk geval tot de gevolgtrekking, 
dat, nu tegen het besluit, waarbij de-vergunning 
is ingetrokken, geen beroep is ingesteld, het 
vergunningsbesluit, waartegen de beroepen zijn 
gericht, geacht moet worden te zijn vervallcn. 

Anders dan in het systeem der Afdeeling, 
die, aannemende dat het vergunningsbesluit 
nog van kracht is, terecht de vi-aag onderzocht, 
welke rechtsgevolgen de daartegen ingestelde 
beroepen behooren te hebben, kunnen deze 
beroepen in het stelsel van den ondergeteekende 
buiten beslissing blijven, a.angezien daaraan de 
feitelijke grondslag is komen te ontvallen. 

Mitsdien geeft hij Uwe Majesteit zeer eer
biedig in overweging, zich niet te vereenigen 
met het ontwerp-besluit. door de Afdeeling 
voornoemd bij haar advies van 4 F ebruari 192(1, 
n°. 1, overgelegd, maar een daarvan afwijkend 
ontwerp-besluit te bekrachtigen, hetwe!k Uwer 
Majesteit hierbij wordt aangeboden. 

Het zoude Uwer Majesteit kunnen behagen 
om het weder hierbij gaande stuk, tot het ar
chief van den Raad van State behoorende, na 

gemaakt gebruik aan den vice-precident van 
dat College te docn toekomen. 

Voor den Minister van Arbeid : 
De Secretaris-Generaal, 

A. L. SOIJOLTENS. 

11 Augustus 1920. BESLUTT, houdende be
schikking op de beroepen, ingesteld door 
L. 'lieter te Bergambacht, Directeur der 
Naamlooze Vennootschap Chemische fa. 
briek en l\fodelwasscherij ,,De Lel-ie" aldaar, 
tegen 1°. het besluit van Burgemeester en 
Wethouders dier gemeente van 2 Augustus 
1919, waarbij aan de genoemde Naamlooze 
Vennootschap en hare rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
oprichting van een stoomwasscherij en 
chemische fabriek op het perceel, kadas
traal bekend gemeente Bergambacht, Sectie 
A, N°. 53'l6, en 2°. tegen het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeen
te, waarbij vorenbedoelde vergunning is 
ingetrokken. S. 702. 

WtJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

L. Tietcr te Bergambacht, directeur der Naam
looze Vennootscha p Chemische fabriek en Model• 
wasscherij ,,De Lelie" aldaar, tegen: 

1°. het besluit van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente van 2 Augustus 1919, 
waarbij aan de genoemde Naamlooze Vennoot
scha.p en hare rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot oprichting van 
een stoomwasscherij en chemische fabriek op 
het perceel, kadastraal bekend gemeente Berg
ambacht Sectie AN°. 5306 en 2°. tegen het be
shut van Burgemeester en Wethouders dier ge
meente van 12 September 1919, waarbij voren
bedoelde vergunning is ingetrokken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Februari 1920, N°. 21 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 5 Augustus 1920, N°. 128 H, Af
deeling Arbeid ; 

Overwegende: dat Burgemeester en Wet
houders van Bergambacht bij hun besluit van 
2 Augustus 1919 aan de Naamlooze Vennoot
schap Chemische fabriek en l\fodelwasscherij 
aldaar en hare rechtverkrijgenden vergunning 
hebben verleend tot het oprichten van een 
stoomwasscherij en chemische fabriek op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Bergam
bacht Sectie A, N°. 5306 ; 

dat zij aan die vergunning onder 5, al. 2 de 
voorwaarde hebben verbonden, dat de bestaan-
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de schoorsteen moet worden verva,ngen door 
een gemetselden steenen schoorsteen, ter hoogte 
van ongeveer 27 M, ; · 

dat tegen <lit besluit L. Tieter te Bergambacht, 
Directeur der Naamlooze Vennootschap Che
mische fabriek en Modelwasscherij, bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat de . be
staande ijzeren schoorsteen ter hoogte van 16 M. 
reeds sedert ruim 20 jaar op dezelfde plaats 
gestaan heeFt zonder iemand hinder te veroor
zaken; dat hij derhalve verzoekt van de ge
noemde voorwaarde, welke hij zeer bezwarend 
acht, te mogen worden ontheven ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Berg
ambacht bij hun besluit van 12 September 1919 
de bovengemelde vergunning met ingang van 
<lien datum hebpen ingetrokken uit overweging 
dat de concessionaris, zich bezwaard achtende 
door de aan de vergunning verbonden voor
waarden bij Ons in beroep gegaan is ; dat echter 
<lit beroep wegens overschrijding van den be
roepstermijn niet-ontvankelijk zal worden ver
klaard; dat op 2 September 1919 door de ge
meentepolitie tegen den Directeur der Naam
looze Vennootschap proces-verbaal is opge
maakt wegens het in werking stellen der fabriek 
zonder dat aan de gestelde voorwaarden was 
voldaan; dat derhalve ambtelijk geconstateerd 
werd het geval bedoeld in art, 20 der Hinderwet 
en op grond daarvan de verleende vergunning 
kan worden ingetrokken ; 

dat de aangevochten voorwaarden werden 
opgelegd naar aanleiding van zeer gerechtvaar
digde klachten van de buren over ondervonden 
schade en hinder van de in het fabrieksgebouw 
opgestelde stoommachine en rookgeleiding ; 
dat het niet aangaat deze schade en hinder 
langer dan noodig te bestendigen ; 

dat de appellant ook tegen <lit beslu,it bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
hij zich daardoor bezwaard gevoelt, wesha)ve 
hij vernietiging er van verzoekt ; 

Overwegende, wat betreft hct besluit, waarbij 
de vergunning is ingetrokken, dat Burgemeester 
en Wethouders van Bergambacht tot deze in-. 
treklring bevoegd wa-ren, aangezien de conces
sionaris wel gerechtigd moet worden geacht, 
om, hangende het beroep, van de hem verleende 
vergunning gebruik te maken en de inrichting 
in werlring te brengen, doch slechts onder na
leving der bij de vergunning gestelde voorwaar
den, hetgeen, zooals vast staat, in het onder
werpelijke geval niet is geschied ; 

dat deze bevoegdheid evenmin wordt op
geheven door het feit, dat de intrekking plaats 
had, voordat de termijn, krachtens art. 13 der 

Hinderwet bij de vergunning gesteld, was ver
streken; 

dat intusschen van de bevoegdheid, in art . 20 
der Hinderwet aan het gemeentebestuur ge
geven, alleen dan behoort te worden gebruik 
gemaakt, indien· daartoe overwegende redenen 
bestaan; 

da.t die redenen in dit geval niet geacht kun
nen worden aanwezig te zijn ; 

dat er mitsdien termen zijn tot vernietiging 
van bedoeld besluit en ,i,lzoo het besluit tot het 
voorwaardelijk verleenen der vergunnmg moet 
geacht worden nog van kracht te zijn ; 

Overwegende, wat laatstgenoemd besluit aan
gaat, dat ingevolge art. 15, lste lid, der Hinder
wet van de beslissing over een verzoek om ver
gunning voor den verzoeker beroep bij Ons 
open staat binnen 14 dagen na de afkondiging 
in art. 8 der wet bedoeld; 

dat intusschen de appellant aannemelijk heeft 
gemaakt dat de kennisgeving in art. 8 bedoeld, 
die onmiddellijk en gelijktijdig met de ,i,ankon
diging moet geschieden en met haar e,',n geheel 
uitmaakt, hem eerst den 22sten Augustus 1919 
heeft bereikt, zoodat, nu zijn beroep binnen 14 
dagen na dezen Jaatsten datum bij Ons is in
gekomen, hij in zijn beroep tegen dit besluit 
ontvankelijk moet worden geacht ; 

Overwegende ten aanzien van de bezwaren 
van den appellant tegen de door Burgemeester 
en W ethouders aan de verleende vergunning 
verbonden voorwaarde, dat de bestaande schoor
steen moet worden vervangen door een gemet
selden steenen s hoorsteen tcr hoogte ·van on
geveer 27 M., dat uit een nader ingesteld des
kundig onderzoek is gebleken, dat een schoor
steen hooger dan de bestaande niet behoeft te 
worden geeischt, aangezien ook bij behoud van 
dezen schoorsteen ernstige hinder van rook en 
roet voor de omgeving kan worden voorkomen, 
mits slechts de rook en de ketelgassen door 
den schoorsteen worden afgevoerd ; 

Gezien de IDnderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

I 0 • het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Bergambacht van 12 September 
1919, waarbij de vergunning in punt Ho. van 
dit besluit bedoeld, is ingetrokken te ver
nietigen; . 

II ' . met handhaving voor het overige van 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van l,ergarnbacht van 2 Augustus 1919, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Chemische 
fabriek en Modelwasscherij ,,De Lelie" voor
waa.rdelijk vergunning is verleend tot oprich
ting van cene stoomwa, schcrij en chemische 
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fabriek, de aan de bij dat besluit verleende ver- Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
gunning verbonden voorwa.a.rde onder 5, al. 2, schil!en van Bestnur, gehoord, advies van 18 
te doen luiden als volgt : Februari 192(1, n°. 21 ; 

,,de rook en de ketelgassen uit het vuur van Op de voordracht van Onzen Minister van 
den stoomketel moeten worden afgevoerd door Arbeid van 
den bestaanden schoorsteen, welke ten minste I Overwegende, dat Burgemeester en Wet
een hoogte moet hebben van 111 M. boven het houders van Bergambacht bij hun besluit van 
terrein" ; 2 Augustus 1919 aan de Naamlooze Vennoot-

met bepaling wijders dat de inrichting vol- schap Chemische fabriek en Modelwasscherij 
tooid en in werking gebracht moet zijn binnen aldaar en hare rechtverkrijgenden vergunning 
5 maa.nden na de dagteekening van dit besluit. hebben verleend tot het oprichten van een 

Onze Minister van Arbeid is belast met de stoomwasscherij en chemische fabriek op het 
uitvoering van clit besluit, dat met het rapport perceel kadastraal bekend gemeente Bergam
van Onzen voornoemden Minister in het Staats- bacht Sectie A, N°. 5306 ; 
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift dat zij aan clie vergunning onder 5, al. 2 de 
zal worden gezonden aan den Raad van State, voorwaarde hebben verbonden, dat de bestaan-
(Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur). de schoorsteen moet worden vervangen door 

Het Loo, den llden Augustus 1920. een gemetselden steenen schoorsteen, ter hoogte 
WILHELMINA. van ongeveer 27 M. ; 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. dat tegen <lit besluit L. 'l'ieter te Bergambacht 
( Uitgeg. 13 Sept. 1920.) Directeur der Naamlooze Vennootschap Chemi: 

N°. 128 H. 

AFDEELING ARBEID. 

's-Gravenhage, 5 Augustus 1920. 

Aan de Koningin. 

Het behaagde Uwer Majesteit bij kantbe
schikking van 21 Februari 1920, n°. 7, om 
consideratien en advies in handen van de 
ondergeteekende te stellen het advies van den 
Raad van State (Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur) dd. 18 Februari 1920, no. 21, 
vergezeld van een met redenen omkleed, door 
Uwe Majesteit te nemen besluit betreffende de 
beroepen krachtens de Hinderwet, welke in
gevolge machtiging van Uwe Majesteit van 
6 J anuari 192r, n°. 35, door den ondergetee
kende bij die Afdeeling zijn aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt: 
,,Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door L. Tieter te Bei·gambacht, Directeur der 
Naamlooze Vennootschap Chemische fabriek en 
Modelwasscherij ,,De Lelie" aldaar, tegen: 

1°. het besluit van Burgemeester en Wet
houders dier gemeente van 2 Augustus 1919, 
waarbij aan de genoemde Naamlooze Vennoot
schap en hare rechtverkrijgenden voorwaarde
lijk vergunning is verleend tot oprichting van 
een stoomwasscherij en chemische fabriek op 
het perceel kadastraal bekend gemeente Berg
ambacht Sectie A N°. 5306 en 2n. tegen het 
besluit va.n Burgemeester en \Vethouders clier 
gemeente van 12 September 1919, waarbij 
vorenbedoelde vergunning is ingetrokken ; 

sche fabriek en Modelwasscherij bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende dat de bestaande 
ijzeren schoorsteen ter hoogte van 16 M. reeds 
sedert ruim 20 jaar op dezelfde plaats gestaan 
heeft zonder iemand hinder te veroorzaken ; 
dat hij derhalve verzoekt van de genoemde 
voorwaarde, welke hij zeer bezwarend acht. te 
mogen wordcn ontheven ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Berg
ambacht bij hun besluit van 12 September 1919 
de bovengemelde vergunning met ingang van 
<lien datum hebben ingetrokken uit overweging 
dat de concessionarisse. zich bezwaard achtende 
door de aan de vergunning verbonden voor
waarden bij Ons in beroep is gegaan ; dat echter 
clit beroep wegens overschrijding van den be
roepstermijn niet-ontvankelijk zal worden ver
klaard; dat op 2 September 1919 door de ge
meentepolitie tegen den Directeur der Naam
looze Vennootschap proces-verbaal is opge
maakt wegens het in werking stellen der fabriek 
zonder dat aan de gestelde voorwaarden was 
voldaan ; dat derhalve ambtelijk geconstateerd 
werd het geval bedoeld in art. 20 der Hinderwet 
en op grond daarvan de vcrleende vergunning 
kan worden ingetrokken ; 

dat de aangevochten voorwaarden werden 
opgelegd naar aanleicling van zeer gerechtvaar
digde klachten van de buren over ·ondervonden 
schade en hinder van de in het fabrieksgebouw 
opgestelde stoommachine en rookgeleiding; cl.at 
het niet aangaat deze schade en hinder !anger 
clan noodig te bestendigen ; 

dat de appellant ook tegen dit besluit bij 
Ons in. beroep is gekomen, aanvoerende dat hij 
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zich daardoor bezwaard gevoelt, 
vernietiging er van verzoekt ; 

weshalve hij I den bestaanden schoorsteen, welke ten minste 
een hoogte moet hcbben van 16 M. boven het 

Overwegende wat betreft het besluit waarbij 
de vergunning is verleend, dat ingevolge art. 15, 
lste lid der Hinderwet van de beslissing over 
een verzoek om vergunning voor den verzoeker 
beroep bij Ons openstaat binnen veertien dagen 
na de afkondiging in art. 8 der wet bedoeld; 

dat intusschen de appellant aannemelijk heeft 
gemaakt dat de kennisgeving in art. 8 bedoeld, 
die onmiddellijk en gelijktijdig met de aankon
diging moet geschieden en met haar een geheel 
uitmaakt, hem eerst den 22sten Augustus 1919 
h eeft bereikt, zoodat, nu zijn beroep binnen 
14 dagen na dezen laatsten datum bij Ons is 
ingekomen, hij in zijn beroep t egen dit besluit 
ontvankelijk moet worden geacht ; 

Overwegende ten aanzien van de bezwaren 
van den appellant tegen de door Burgemeester 
en W ethouders aan de verleende vergunning 
-verbonden voorwaarde dat de bestaande schoor
steen moet worden vervangen door een gemet
selden steenen schoorsteen ter hoogte van on
geveer 27 M. ; dat uit een nader ingesteld des
kundig onderzoek is gebleken, dat een schoor
steen hooger dan de bestaande niet behoeft te 
worden geeischt, aangezien ook bij behoud van 
dezen schoorsteen ernstige hinder van rook en 
roet voor de omgeving kan worden voorkomen, 
mits slechts dJ) rook en de ketelgassen door 
den schoorsteen worden afgevoerd ; 

Overwegende, ten aanzien van het beroep 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van B ergambacht, waarbij de vergun
ning is ingetrokken, dat deze intrekking den 
-voortgang van het beroep niet kan deren en 
hangende het beroep he\ vergunningsbesluit 
niet kan worden ingetrokken, t erwijl, bijaldien 
hangende het beroep de inrichting in werking is, 
a rt. 21 der Hinderwet het gemeentebestuur het 
middel geeft daartegen zoo noodig maatregelen 
te nemen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

I 0 • met handhaving voor het overige van 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
-van B ergambacht van 2 Augustus 1919, waarbij 
a.an de Na.amlooze Vennootscha.p Chemische 
fabriek en Modelwasscherij ,,De Lelie" voor
waardelijk vergunning is verleend tot oprichting 
van eene stoomwasscherij en chemische fabriek, 
<le aan de bij dat besluit verleende vergunning 
verbonden voorwaa.rde onder 5, al. 2, t e doen 
luiden als volgt : 

,,de rook en de ketelgassen uit het vuur van 
den stoomketel moeten worden afgevoerd door 

terrein"; 
met bepaling wijders da.t de inrichting vol

tooid en in werking gebracht moet zijn binnen 
5 maanden na de dagteekening van dit besluit; 

II0 • het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Bergamhacht van 12 September 
1919, waarbij de vergunning in punt 1°. van dit 
besluit bedoeld is ingetrokken, te vernietigen. 

Onze Mimster van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, wa.arvan a.fschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Ook in dit ontwerp-besluit komt de vraag ter 
sprake, of een gemeentebestuur al dan niet 
bevoegd moet worden gea.cht tot toepassing 
van den bij art. 20 der Hinderwet bedoelden 
maatregel over te gaan, zoolang op een tegen 
het vergunningsbesluit bij Uwe Majesteit aan
hangig beroep nog niet is beslist. 

In tegenstelling met de Afdeeling die deze 
vraag ontkennend beantwoordt, meent de on
dergeteekende op de gronden, door hem uiteen
gezet in zijn tot Uwe Ma.jesteit gericht rapport 
van 5 Augustus 1920, n°. 93 H, Afdeeling Ar
beid, dat deze bevoegdheid a.an het gemeente
bestuur niet kan worden ontzegd. 

Voor zooveel noodig moge de ondergeteekende 
hieraan n og toevoegen, dat, overeenkomstig de 
beslissing, genomen bij Uwer Majesteit besluit 
van 8 Jun.i 1918, Staatsblad n". 348, deze be
voegdheid in casu evenmin kan worden ont 
kend op grond van het feit, dat, gelijk in het 
onderwerpelijke geval is geschied, ·de intrek
king der vergunning plaats greep, voordat de 
t ermijn, krachtens art. 13 der Hinderwet bij de 
vergunning gesteld, was verstreken. 

Nu intusschen L. Tieter tegen het intrekkings
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Bergambacht dd. 12 September 1919 mede bij 
Uwe l\fajesteit in beroep is gekomen, valt nog 
de vraag te beantwoorden, of dit gemeente
bestuur voldoende gronden had, om den in 
art. 20 der Hinderwet bedoelden maatregel 
tegen den concessionaris te nemen. Aan
gezien, naar het oordeel van den ondergetee
kende, overwegende redenen daa.rtoe ontbraken, 
kan zijns inziens deze vraag niet anders da-n 
ontkennend worden beantwoord, zoodat, zij 
het ook op andere gronden dan door de Afdee
ling worden aangegeven, voor vernietiging van 
gemeld intrekkingsbesluit termen aanwezig zijn, 

Deze vernietiging brengt, ook in het stelsel 
van den ondergeteekende, mede, dat alsnog 
behoort te worden beslist op het door L. Tieter 
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ingcsteld berocp tegen het ve1·gunningsbesluit. 
Met de door de Afdeeling te dezen opzichte 

voorgedragen beslissing kan de ondergeteekende 
zich vereenigen. 
· Mitsdien geeft hij Uwer Jlfaj esteit zeer eer

biedig in overweging zich in zoover niet te ver
eenigen met het ontwerp-besluit, door de Af
deeling voornoemd bij haar advics van 18 F e
bruari 1920, n°. 21, overgelegd, dat de volgorde, 
waarin op de beroepen wordt beslist, alsmede 
de gronden, waarop het ontwerp-besluit rust, 
worden gewijzigd in den zin, als is aangegeven 
in het ontwerp-besluit, hetwelk Uwer Majesteit 
hierbij ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

Het zoude Uwer Majesteit kunnen behagen 
de weder hierbij go.ande stukken, tot h et ar
chief van den Raad van State behoorende, na 
gemaakt gebruik a.an den Vice-President van 
dat College te doen toekomen. 

Voor den Minister van Arbeid. 
De Secretaris-Generaal, 

A. L. SCHOLTENS. 

11 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
18 December 1874 (Staatsblad n°. 212), 
houdende voorschriften omtrent de onder
werpen, aangewezen bij art. 78 der wet 
van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot 
vaststelling van een tarief van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone 
regter kennis neemt, welk besluit laa.tstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 Mei 1911 (Staatsblad n°. 126). S. 703. 

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

Justitie van den 9 Juli 1920, 4de afdeeling, 
n°. 885; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 27en Juli 1920 n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 6 Augustus 
1920, 4de Afdeeling n°. 700 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan t e be
palen: 

Art. I. In den algemeenen maatregel van 
bestuur, . vastgestRld bij Koninklijk besluit 
van 18 December 1874 (Staatsblad no. 212), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
12 Mei 1911 (Staatsblad n°. 126), worden de 
volgende wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht. 

In artikel 1 wordt het woord : ,,reiskosten" 
vervangen door de woorden : ,,het gebruik van 
eigen vervoermiddelen". 

In artikel 19 worden a.an het bepaalde onde.r 

4°. toegevoegd de woorden : ,,of door Onzen 
Minister van Justitie toegestaan". 

Artikel 28 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,De deskundigen geven bij h et uitbrengen. 

van het schri ftelij k verslag a.an den regter 
op het aantal uren, uitsluitend besteed aan. 
het onderzoek of a!l.n de verrigting". 

Artikel 31 wordt gelezen a.ls volgt: 
,,Tot hot doen van exploiten of verrigtingen 

buiten het kanton van de standplaats van den 
deurwaarder wordt afgegeven eene met redenen 
omkleede schriftelijke lastgeving, welke bij de 
declaratie wegens reis- en verblijfkosten wordt 
overgelegd". · 

In art . 34 vervallen de woorden: ,,en dat de 
beambte op den dag der heenreis zijne stand
plaats niet weder heeft kunnen bereiken, 
noch te voet, noch met een openbaar middel 
van vervoer" . 

Art. 39 vervalt. 
In het tweede lid van art . 40 wordt het

cijfer ,,3" vervangen door ,,5". 
In artikel 42 vervallen de slotwoorden s 

,,en ingediend volgens de onderscheiding in 
artikel 43 aangegeven" . 

In het lste lid van artikel 43 wordt in de 
plaats van het woord ,,deurwaa.rders" gelezen ~ 
,,reis- en verblijfkosten van de deurwaarders". 

Art. 45 wordt gelezen : ,,De begroote decla
ratien worden door de betrokken ambtenaren 
van het Openbaar Ministerie regtstreeks inge
zonden aan het Departement van Justitie". 

In het tweede lid van artikel 54 worden 
na het woord ,,declaratien" ingevoegd de woor
den: ,,wegen reis- en verblijfkosten". 

Art. II. De in dit besluit vermelde wijzi
gingen en aanvullingen treden in werking op 
een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor 
verschillende bepalingen verschillend kan wor
den gesteld. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het, 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift 7.,a] worden gezonden aan den Raad 
van State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den llden Augustus 1920. 

WILHELMI A. 

De Minister van .Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 25 Aug. 1920.) 

12 Augustus 1920. BESLUIT tot 
van de wachtgelden van 
ambtenaren. S. 704. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

verhooging 
burgerlij ke 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Financien van 9 Juli 1920, n°. 212 (afdeeling 
Pensioenen) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1920, no. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
genoemden Minister van 5 Augustus 1920, 
n°. 150 (afdeeling Pensioenen); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. De wachtgelden, verleend op grond 
van artikel 1 of van het vierde lid van artikel 5 
van het Wachtgeldenbesluit, die met een tijdstip 
v66r 1 Januari 1920 zijn ingegaan en nog niet 
zijn vervallen worden met ingang van 1 Ja
nuari 1920 met 40 percent verhoogd. 

Art. 2. De wachtgelden, die op grond 
van het tweede lid van artikel 1 of van het 
vierde lid van artikel 5 van het Wachtgelden
besluit met ingang van een tijdstip na 1 Ja
nuari 1920 zijn - of berekend volgens de 
Burgerlijke Pensioenwet zooals zij op 1 Ja
nuari 1919 luidde - worden verleend en, 
voor zooveel de reeds verleende betreft niet 
zijn vervallen, worden met ingang van het 
tijdstip waarop zij zijn ingegaan of zullen 
ingaan voor elk aan 1 Januari 1920 vooraf
gaand jaar, dat dee! uitmaakt van de laatste 
vijf aan het ontslag van den ambtenaar vooraf
gaande jaren, met 8 percent verhoogd. Voor 
elk dee! van zoodanig iaar van eene maand 
of minder bedraagt de verhooging 2/ 8 percent. 

Art. 3. Wachtgelden, verleend zijnde of 
wordend0 met ingang van een tijdstip na 1 Ja
nuari 1920, die lager zijn dan de som die ver
kregen wordt door het bedrag wa,arop zij 
zouden zijn gestPld indien de dag van ingang 
onmiddellijk v66r 1 Januari 1920 vie!, met 
40 percent te vermeerderen, worden tot die 
som verhoogd. 

Art. 4. Geen verhooging wordt toegepast 
op wachtgelden, verleend tot het bij artikel 3, 
vierde lid, van het Wachtgeldenbesluit gestelde 
maximum van f 4000. 

Ook doet eene verhooging het bedrag dat 
in het, geheel aan wachtgeld of aan wachtgeld 
en pensioen wordt genoten, niet boven dat 
maximum stijgen. 

De verhooging van een wachtgPld, dat op 
grond van het tweede lid van artikel l van het 
Wachtgeldenbesluit met ingang van een tijdstip 
na 1 Januari 1920 is of wordt verleend, kan het 
bedrag aan wachtgeld niet doen stijgen boven 
de helft van den laatsten pensioensgrondslag 
van den ambtenaar in de betrekking waaruit 
hij wordt ontslagen. 

Art. 5. Deop hettijdstipvanbetinwerking 

troden van dit besluit reeds verleende en nog 
niet vervallen wachtgelden worden zonder 
aanvrage van de belanghebbenden door bet 
Departement van Financien verhoogd. 

Art. 6. De bedragen waarop de wachtgelden 
krachtens dit besluit worden gesteld, worden 
naar boven in voile guldens afgerond. 

Art . 7. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van bet 
Staatab/,ad en van de Staatscourant waarin 
het geplaatst is. 

Onze voornoemde Minister is belast met 
·de uitvoering van dit besluit,hetwelk gelijktijdig 
in bet Staatsb/,ad en in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Hot Loo, den 12den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 2 Sept. 1920.) 

12 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
24 Juli 1869 (Staatsblad n°. 142), gewijzigd 
bij bet Koninklijk besluit van 4 April 1892 
(Staatab/,ad n°. 60), tot het verleenen van 
wachtgeld aan burgerlijke ambtenaren. 
s. 705. 

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

Financii'n van9 Juli 1920 (afdeeling pensioenen) 
no. 212; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1920, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 5 Augustus 1920, n°. 150 
(afdeeling Pensioenen) ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang van 1 J anuari 1920 

te bepalen als volgt : 
Art . 1. In artikel 3, vierde lid, van het 

Koninklijk besluit van 24 J uli 1869 (Staatablad 
no. 142) , gewijzigd bij het K oninklijk besluit 
van 4 April 1892 (Staatsblad n°. 60), tot het 
verleenen van waohtgeld aan burgerlijke 
ambtenaren wordt voor ,,drie duizend gulden", 
gelezen ,,vier duizend gulden". 

Art. 2. Aan bet gewijzigd Koninklijk besluit 
genoemd in artikel 1, wordt toegevoegd een 
nieuw artikel, luidonde als volgt: 

Art. 15. Dit besluit kan worden aangebaald 
onder den titel ,,Wacbtgeldenbesluit". 

Onze voornoemde Minister is bela-st met de 
uitvoering van dit besluit, betwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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a.fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en a.an de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 12den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg. 2 Sept. 1920.) 

12 Augustus 1920. BESLUJT tot vaststelling van 
het formulier van a.fkoncliging van plaat
selijke verordcningen tot uitvoering van 
de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
n°. 524). S. 706. 

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

Arbeid, d.d. 17 Juni 1920, n°. 10523, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gezien artikel 22, zesde lid, van de Vleesch
keuringswet, Staatsblad 1919, _n°. 524; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur moet worden vastgesteld het for. 
mulier van afkoncliging voor de verordeningen 
bedoeld in de artikelen 20, eerste lid, en 26 der 
Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919, n°. 524; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
Juli 1920, n°. 27); 

Gelet op bet nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid van 9 Augustus 1920, n°. 14208, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het formulier van afkoncliging, be

doeld in artikol 22, zesde lid der Vleeschkeurings
wet, Staatsbl,ad 1919 n°. 524, luidt: 

,,De Burgemeester en Wethouders van ... 
doen te weten, dat door den Raad clier gemeente 
in zijne vergadering van . . . is vastgesteld 
de volgende verordening : 

(titel der verordening) 
(inhoud der verordening) 

zijnde deze verordening door de Gedeputeerde 
Staten van . . . . bij besluit van 
(bij Koninklijk besluit van . . . . ) goedge
keurd. 

En is hiervan afkondiging geschied, wa.ar het 
behoort, den . . . . enz." 

In geval van toepassing van artikel 197 der 
Gemee..itewet worden de woorden: ,,bij besluit 
van . . . . goedgekeurd" vervangen door de 
woorden : ,,goedgelreurd blijkens het niet in
zenden van hunne beslissing of van bericht de 
beslissing verdagende, binnen twee maanden 
na den dag, waarop de verordening bun is aan
geboden." 

2. In het geval, bedoeld in artikel 23, derde 
lid, der Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919 
n°. 524, luidt het formulier van afkoncliging, 

bedoeld in artikel 22, zesde lid, dier wet aldus : 
,,De Burgemeester en Wethouders van . . . 

doen te weten, dat door de Gedeputeerde Staten 
van . . . . bij besluit van . . . . is vast
gesteld de volgende plaatselijke verordening: 

(titel der verordening) 
(inhoud der verordening). 

En is hiervan afkondiging geschied, waar 
het behoort, den . . . . enz." 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen dag. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van Rtate zal worden gezonden. 

Het Loo, den 12den Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBER,E. 

( Uitgeg. 7 Sept. 1920.) 

13 Augustus 1920. BESLUIT, houdeude wijziging 
van het Koninklijk be~luit van 29 Juli 1919 
(Staatsblad n°. 532), ter uitvoering van de 
artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 34, 22 en 25 van 
de Paardenwet 1918 (Staatsblad n°. 419) 
S. 707, 

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

Landbouw,-Nijverheid en Handel van 20 Juli 
1920, Directie van den Landbouw, n°. 10401, 
2de Afdeeling ; 

Gelet op de Paardenwet 1918 (Staatsblad 
no. 419); 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Augustus 1920, n°. 275) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Augustus 1920, Direc
tie van den Landbouw, n°. 10401, 2de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het eerste lid van artikel 30 van het Konink

lijk besluit van 29 Juli 1919 (Staatsblad n°. 532). 
ter uitvoering van de artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 
34, 22, en 25 van de Paardenwet 1918 (Staats 
blad no. 419), wordt vervangen door het navol
gende voorschrift , 

,,Hengsten, welke bij eerste keuring lijdende 
aan cornage worden bevonden, mogen slechts in 
bijzondere gevallen worden goedgekeurd. 

Door cornage wordt in dit besluit verstaan 
eene verlamming van het strottenhoofd." 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel is belast met de uitvoering van clit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en waarvan afachrift za! worden g~zon
den aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 1 Sept. 1920.) 

14 Augustus 1920. BESLUIT houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 38, 
vierde lid, der Arbeidswet 1919. S. 708. 

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

Arbeid van 3 Juli 1920, n°. 2218, afdeeling 
Arbeid; 

Gezien het vierde lid van artikel 38 der 
Arbeidswet 1919 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1920, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Augustus 1920, 
n°. 2704, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast t e stellen de navolgende bepo,lingen: 
Art. 1. I. De aanvrage van eene ver

gunning, als bedoeld in artikel 38 der Arbeidswet 
1919, wordt ten spoecligste tor visie gelegd op 
de secretarie der gemeente en de burgemeester 
geeft daarvan gelijktijdig op de in de gemeente 
gebruikelijke wijze alsmede door aanplakking 
aan de broodbakkerij kennis aan het publiek. 

2. Eene aaukondiging van de aanvrage 
van eene vergunning, alsmede eene opgave 
van de plaats en het tijdstip, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 2, wordt bovendien op 
kosten van den aanvrager door den burge
meester ten spoecligste geplaatst in een of 
meer door hem in overleg met het districtshoofd 
der arbeidsinspectie aan te wijzen nieuws
of vakbladen. 

Art. 2. 1. Op den dertigsten dag na de 
openbare kennisgeving wordt op de daarin 
aangewezen plaats en uur gelegenheid gegeven 
om ten overstaan van den burgemeester be
zwaren tegen de aanvrage van eene vergunning 
in te brengen. 

2. Daarbij worden zoowel de aauvrager 
als zij, die bezwaren iubrengen, in de gelegenheid 
gesteld zich naar aanleicling van de bezwaren 
mondeling en schriftelijk te verklaren. 

3. Van het op de zitting voorgevallene 
wordt proces-verbaal opgemaakt. · 

4. Zoowel de aanvrager als zij, die bezwaren 
inbrengen, kunnen gedurende acht· d.agen v66r 
het tijdstip, in het eerste lid bedoeld, op de 

secretarie der gemeente van d1 ter zake inge
komen schrifturen kennis nemen. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 
het in artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 
1919 bepaalde tijdstip. 

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

H et Loo, den 14den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 3 S ept. 1920.) 

16 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het veiligheidsbesluit 1916. S. 709. 

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

Arbeid van 29 Juni 1920, n°. 1739, afdeeling 
Arbeid; 

Gezien artikel 7 der Veiligheidswet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 3 

Augustus 192(.), n°. 278) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen genoem

den Minister van 12· Augustus, n°. 2667, afdee
ling Arbeid : 

Hebben goedgevonden en verstaan te be. 
palen: 

Eenig arfikel. 
H et tweede lid v,tn artikel 272 van het Veilig. 

heidsbesluit .1916 wordt aldus gelezen: 
,,Artikel 241 treedt in werking met ingang 

van 1 J anuari 1924". 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit b-esluit, dat in het Staatslad 
zal wordcn geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den Augustu~ 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
· ( Uitgag. 6 SPpt. 1920 , 

16 Augustus 1920. MrssrvE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende clienstplicht van N ederlanders 
in den vreemde. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft 
zich gewend tot de Regeeringen van de Tsecho
Slowaksche en van de Finsche Republiek, als
mede tot de Regeering van den Servisch
Kroatischen Staat, ten einde, indien al niet 
tengevolge van de nationa!e wet de Neder
lander in clie landen vrijgesteld is van militaire 
verplichtingen, de verzekering te ontvangen, 
dat Nederlanders aldaal" en wederkeerig de 
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bedoelde vreemdelingen in - N ederland niet aan 
militairen dienst zullen w~rden onderworpen. 

Uit een brief van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken te Helsingfors dd. 12 Juli 1920, 
n°. 7445 gericht tot Harer 1Majestiets Gezant 
aldaar, blijkt, dat de Nederlanders in Finland 
vrif..zijn van 1nilitairen dienst. 

Mijn voornoemde Ambtgenoot zal mij ter 
zake nader inlichten. 

Ik heh de eer U H.E.G. te verzoeken, het 
bovenstaande, voor zooveel noodig, ter kennis 
van de Burgemeesters der gemeenten in Uwe 
provincie te brengen. 

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

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 Augus
tus 1920, n°. 9743, afd eeling Handel; 

Gezien artikel 1, tweede lid, der wet op de 
Kamers van Koophanclel 1920 (Staatsblad 
n°. 152) ; 

I Hebben goeclgevonden en verstaan: 
Met ingang van het tijclstip, waarop de wet 

1 
op d~ Kamers van Koophandel 1920 (Staatsbla,J 

I n°. 152) in werking zal treden, 
1 t e bepalcu : 
I Art. 1. Het aantal Ka.mers van Koophan

del en Fabrieken bedraagt zes en dertig. 
/ 2. Deze Kamers zijn de navolgende : 

17 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging van l. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
het Tramwegreglement. S. 71<. I voor Friesland, zetel te Leeuwarclen, omvat-

WIJ WILHELM.INA, ENZ. t ende de gemeenten : Achtkarspelen, Aeng
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaot van 22 Juli 1920, La. G., afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 5, vijfdc lid, der Locaalspoor
en Tramwegwet (Staatsblad n°. 99 van 1918) ; 

Den &ad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1920, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Augustus 1920, 
La. 0., afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
I. Het Tramwegreglement, vastgesteld bij 

Koninklijk besluit van 24 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 85), te wijzigen als volgt : 

a. artikel 73, onder E, wordt gelezen als 
volgt: 

E. onder ,,week" de ka.lenderweek; 
b. in het tweede en derde lid van artikel 74 

wordt in plaat• van ,,veertien (14) achtereen 
volgende etmalen" gelezen: ,,twee (2\ achtereen
volgende weken". 

II. Te bepalen, dat dit be luit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteckening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad, geplaa.tst en in afschri{t aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 17den Augustus 1920. 

wirden, Ameland, Baarderadeel, Barra.dee!, 
't Bildt, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, 
Doniawcr~tal, Ferwerderadeel, Franeker, Frane
keradeel, Ga8sterlancl , Harlingen, Haskerland, 
Helumer-Oldephaart en Noordwolde, Hennaar
deradeel, Hindeloopen, Idaarderadeel, IJlst, 
Kollumerland en Nieuwkruislancl, Leenwarden, 
Leeuwarderadeel, Lemsterland, Menalduma
deel, Oostdongeradeel, Ooststellingwerf, Op
sterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, 
Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek, 
Stavoren, Terschelling, Tietjerksteradeel, Utin
geradeel, Vlieland, Westdongeradeel, West
stellingwerf, Wijmbritseradeel, Wonseradeel, 
Workum; 

2. Kamer van Koopha.ndel en Fabrieken 
voor Groningen, zetel te Groningen . omvattende 
de gemeenten: Adorp, Aduard, Appingedam, 
Bafio, Bedum, Bierum, Eelde, Eenrum, Ezinge , 
Grijpskerk, Groningen, Grootega t, Haren , 
Hoogkerk, Ka.ntens, Kloosterburen, Leek, 
Leens, Loppersum, Marum, Middelstu_m, Noord
dijk, Oldehove, Oldekerk, Peize, Roden , Sloch
teren, Stedum, ten Boer, Uithuizermeeden, 
Ulrum, Usquert , Warfum, Winsum, 't Zandt, 
Zuidhorn ; 

WILHELMINA. I 

De .Minister van TVater.~taat. A. A. H.W. KoNio. I 
( Uitgeg. 6 Sept. 1920.) 

3. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor de Veenkolonien, zetel te Veenda.m, om
vattende de gemeenten: Anloo, Beerta, Bel
lingwolde, Delfzijl, Finsterwolde, Gasselte, 
Gieten, Hoogezand, Meeden, Midwolda, Mun
tendam, Nieuwe Pekela, Nieuwe Schans, 
Niewolda, Noordbroek, Onstwedde, Oucle Pe-

17 Augustu,s 1920. BEsLmT, houdende va;;t
stelling van het aantal, de gebieden en 
de zetels der Kamers van Koophandel 
en Fabrieken. S. 711. 

kela, Sappemeer, Scheemda, Termunten, Veen• 
dam, Vlagtwedde, Wedde, Wilclervank, Win
schoten, Zuidbroek, Zuidlaren ; 

4. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor D~enthe, zetel t e Assen, omvattende de 
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gemef'nten : Assen , Beilen, Borger, Dalen, 
Diever . Dwingelo, Emmen, Giethoorn, Havelte , 
Hoogeveen, Meppel, Nijeveen, Norg, Odoorn, 
Oosterbesselen, Rolde, Ruinen, Ruinerwold, 
Schoonebeek, Sleen, Smi!de, Staphorst , Steen 
wijk, Steenwijkerwold, Vledder, Vries, Wanne
perveen, Westerbork, Wijk (de), Zuidwolde, 
Zwartsluis, Zweeloo ; 

I 
omvattende de gemeenten : Arcen c. a., Beese!, 
Belfeld, Bergen , Boxmeer, Broekhuizen, Grub
benvorst, Heiden, Horst, Kessel, Maasbree, 

5. Kamer van Koophande en Fabrieken 
voor Noordelijk Overijssel, zetel t e Zwolle, 
omvatt-ende d e gemeenten: Av.ireest, Blan
kenham, Blokzij l, Coevorden, Dalfsen , Doorn
spijk, Elburg, Genemuiden, Grafhorst, Grams
bergcn , Ham (den}, Hardenberg (Ambt}, Har 
denberg (Stad), Ha-sselt, Hattem, Heerde, 
Heino, IJselmuiden, Kampen, Kamperveen, 
Kuinre, Nieuwleusen, Oldebroek, Oldemarkt, 
Ommen (Ambt}, Ommen (Stad}, Urk, Vollen
hoven (Ambt), Vollenhoven (Stad), Wilsum, 
Zalk en Veecaten, Zwolle, Zwollerkerspel ; 

6. Kamer van Koophande! en Fabrieken 
voor Salland, zetel te Daventer, omvattende 
de gemeenten : Apeldoorn, Bathmen, Brum
men, Deventer, Diepenveen, Epe, Gorssel, 
Hengelo (G.), Holten, Laren (G.), Lochum , 
01st , Raalte, Ruurlo, Steenderen, Voorst, 
Vorden, Warnsveld, Wijhe, Zutphen ; 

7. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Twente, zetel te He:rigelo (0.), omvat tende 
de gemeenten : Almelo, Borculo, Borne, Delden 
(Ambt), Delden (Stad), Deneka mp, Diepen
heim, Eibergen, Enschede, Groenlo, Goor, 
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (0.), Lich
tenvoorde, Lonneker, Losser, Markelo, Neede, 
Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, 
Vriezenveen, Weerselo, Wierden, Winterswijk ; 

8. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Arnhem en omstreken , zetel te Arnhem, 
omvattende de gemeenten: Aalten, Angerlo, 
Arnhem, Bemmel, Bergh, Didam, Din xperlo, 
Doesburg, Doetinchem, Doorwerth, Duiven , 
Elst, Gendringen, Gent, · Hemmen, Herwen 
en Aerdt, Heteren, Huissen, Hummelo, Pan
nerden, Renkum, Rheden, Rozenda.al, Valburg , 
Wageningen, Wehl, Westervoort, Wisch, Zel
hem, Zevenaar ; 

9. Kamer van Koophandel en Fabrieken j 
voor het Land van Maas en Waal. zetel te 
Nijmegen, omvattende de gemeenten : Appel
tern, Balgoy, Batenburg, Bergharen, Beu
ningen, Druten, Ewijk, Gennep, Groesbeek, 
Heumen , Horssen, Millingen, Mook c. a ., 
Nijmegen, Ottersum, Overasselt, Ubbergen, 
Wijchen ; 

10. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noordelijk Limburg, zetel te Venlo, 

Maashees c. a. , Meerlo , Sambeek, Sevenum, 
Tegelen, Venlo, Venray, Vierlingsbeek , Wans-
s um; 

11. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Midden Limburg, zetel te Roermond, 
omvattende de gemeenten : Baexem, Beegden, 
Buggenum, Budel, Echt, Grathem, Haelen, 
Heel c. a ., Herten, Heijthuizen, Horn, Hunsel, 
I ttervoort, Linne, Maasbracht, Maasniel, Meijel, 
Melick c. a., Montfort, Nederweert , Neer, 
Neeritter, Nunhem, Odilienberg (St. ), Ohe en 
Laak, Posterholt, Roermond, Rogge!, Rooste
ren, Stevensweert , Stamproy, Susteren, Swal
men, Thorn, Vlodrop, Weert, Wessem; 

12. Kamer van Ko~handel en Fa.brieken 
voor de Zuid-Limburgsche mijnstreek, zetel 
te Heerlen, omvattende de gemeenten : Amsten
rade, Beek, Bingelrade, Bocholtz, Born, Broek
sitta.rd, Brunssum, Elsloo, Eygelshoven, Geleen, 
Grevenbicht, Heerlen, Hoensbroek, J abeek , 
Kerkrade, Limbricbt, Merkelbeek, Munster
geleen, Nieuwenbagen, Nieuwsta.dt, Nut h, 
Obbicht, Oirsbeek, Schaesberg, Schinnen, Schin
veld, Simpelveld, Sittard, Spaubeek, Stein, 
Ubach over Worms, Urmond , Voerendaal, 
Wijnandsrade ; 

13. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Maastricht , omvattende de gemeenten : 
Ambij, Bemelen , Berg en Terblijt, Borgharen, 
Bunde, Cadier c. a ., Eysden, Geert ruid (St.), 
Geulle, Gronsveld, Gulpen, Heer, Houthem, 
Hulsberg, Itteren, Kli=en, Maastricht, Mar
graten, Meerssen , Mesch, Mheer, Noorbeek , 
Oud-Valkenburg, Rijckholt, Schi=ert, Schin 
op Geulle, Slenaken, Ulestraten, Vaals, Valken
burg, Wijlre, Witt em ; 

14. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor 's Hertogenbosch en omstreken, zetel 
te 's Hertogenbosch, omvatt ende de gemeenten: 
Alem c. a ., Beers, Berghem, Berlicum, Beu 
gen c. a. , Boeke!, Bokhoven, Boxtcl, Cromvoirt , 
Cuyk e. a. , Deursen c: a ., Dieden c. a ., Dinther , 
Dungen (den) , Empel c. a., Engelen, Erp, 
Esch, Escharen, Gassel, Geffen, Grave, Haaren, 
Haps, Heesch, Heeswijk, Helvoirt, Herpen, 
's Hertogenbosch, Huisseling, Liempde, Lin
den, Lith, Lithoyen, Megen c. a ., Michiels
ge tel (St .), Mill c. a ., Nistelrode , Nuland, 
Oedenrode (St. ), Oeffelt, Oijen c.a ., Oploo c.a., 
Oss, Ravenstein, Reek, Rosmalen, Schayk, 
Schijndel, Uden, Veghel, Velp, Vlijmen, Vught, 
Wanroy, Zeeland ; 

15. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
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voor Oostelijk Noordbrabant, zetel te Eind
hoven, omvattende de gemeenten : Aalst, 
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel c. a., Beek en 
Donk, Bergeijk, Best, Blade!, Borkel c. a., 
Deurne c. a. , Do=elen, Duizel c. a., Eersel , 
Eindhoven, Geldrop, Gernert, Heeze, Helmond, 
Hoogeloon c. a ., Leende, Lierop, Lieshout, 
Luyksgestel, Maarheeze, Mierlo, Nunen c. a.; 
Oerle, Rcuzel, Riethoven, Soerendonk, Some
ren, Son c. a., Stiphout, Valkenswa.a.rd, Veld
hoven, c. a., Vessem c. a., Vlierden, Waalre, 
Westerhoven, Zeelst, Zesgehuchten; 

16. Kamer van Koophandel en Fa.brieken 
voor Tilburg en omstreken, zetel te Tilburg, 
omvattende de gemeenten: Alphen c. a., 
Baarle-Nassau, Berke!, Chaam, Dies en, Gilze 
c. a., Goirle , Hilvarenbeek, Hooge- en Lage
Mierde, Moergestel, Oi chot, Oisterwijk, Oost-, 
West- en Middelbeers, Tilburg; Udenhout; 

17. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor de Langstraat, zetel te Waalwijk, om
vattende de gemeenten : Baard wijk, Besoyen, 
Capelle, Dongen, Drongelen, Dnmen, Dllilsen , 
Geertruidenberg, Genderen, 's-Gravenmoer, 
Hedikhuizen, Herpt , Heusclen, Hooge- en 
Lage-Zwaluwe, Loon-op-Zand, Made c. a., 
Meeuwen, Nieuwkuyk, Oudheusden, Raams
clonk, Spra.ng, Vrijhoeve-Capelle, Waalwijk, 
Waspik, Wijk c. a. ; 

18. Kamer van Koopha.ndel en Fa.brieken 
voor Westelijk Noordbrabant, zetel te Breda, 
omvattende de gemeenten : Annal and (St.), I 
Bergen-op-Zoom, Breda, Dinteloord c. a., 
Etten c. a., Fijnaart c. a ., Ginneken c. a., Ha.1-
steren, Hoeven, Huijgbergen, Klundert, Maar
tensdijk (St.), Nieuw-Vossemeer, Oo terhout, 
Ossendrecht, Oudenbo-sch, Oud- en Nieuw
Gastel, Oud-Vossemeer, Philipsland (St.), 
Poortvliet, Prinsenhage, Putte, Roosendaal c.a.. , 
Rucphen c_ a., Rijsbergen, Scherpenis e, Stand
daarbuiten; Stavenisse, Steenbergen, Terheij
den, Teteringen, Tholen, Willemstad, Woens
drecht, , vouw, Zevenbergen, Zundert; 

19. Kamer van Koophandel en Fa.bl'ieken 
voor Zeeuwsch-Vlaanderen, zetel te Neuzen, 
omvattende de gemeenten: Aardenburg, Axel, 
Biervliet, Boschka.pelle, Breskens, Cadzand, 
Clinge, Eede, Grauw en Langendam, Groede, 
Hengstdijk, Hontenisse, Hoek, Hoofdplaat, 
Hulst, IJzendijke, Janssteen (St.), Koewacht, 
Kruis (St.), Neuzen, Nieuwvliet, Oostburg, 
Ossenisse, Overslag, Philippine, Retranche
ment, Sa -van-Gent, Schoondijke, Slui , Stop
peldijk, Waterlandkerkje, Westdorpe, Zaam
slag, Zuiddorpe, Zuidzande ; 

20. Kamer van Koophandel en Fabrieken 

voor de Zeeuwsche Eilanden, zetel te Middel
burg, omvattende de gemeenten , Aagtekerke, 
Arnemuiden, Baarland, Biggekerke, Borsselen, 
Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Colijnsplaat, 
Domburg, Dreischor, Driewegen, Duivendijke, 
Elkerzee, Ellemeet, Ellewoutsdijk, Goes, 's-Gra
venpolder, Grijpskerke, Haamstede, 's Heer 
Abtskerke, 's Heer Arendskerkc, 's Heeren
hoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kapelle, 
Kats, Kattendijke, Kerkwerve, Kloetinge, 
Kortgene, Koudekerke, Krabbendijke, Kruinin
gen, Laurens (St .), Meliskerke, Middelburg, 
Nieuw- en St. Joosland, Nieuwerkerk, Nisse, 
Noordgouwe, Noordwelle, Oost- en West
Souburg, Oosterland, Oostkapelle, Oudelande, 
Ouwerkerk, Ovezande, Renesse, Rilland-.Bath, 
R itthem, Schore, Serooskerke (Schouwen), 
Serooskerke (Walcheren}, Veere, Vlissingen, 
Vrouwenpolder, Waarde, Westkapelle, Wisse
kerke, Wolphaartsdijk, Yerseke, Zierikzee, 
Zonnemaire, Zoutelande ; 

21. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Dordrecht en omstreken, zetel te 
Dordrecht, omvattende de gemeenten : Alblas 
(Oud), Alblasserdam, Almkerk, Ameide, Andel 
(Op- en eer-), Arkel, Asperen, Beierland 
(Nieuw-}, Beierland (Oud-), Beierland (Zuid-}, 
Bleskensgraaf, Bo=el (den}, Brandwijk, 
Dirksla.nd, Dordrecht, Dubbelda.m, Everdin
gen, Giessendam, Giessen, Giessen -Nieuwkerk, 
Goedereede, Gorinchem, Goudriaan, Gouds
waard, 's-Gravendeel, Groot-Ammers, Hage
steijn, Hardinxveld, Heerjansdam, Hei- en 
Boeicop, Heinenoord, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Herk:ingen, Heukelom, Hoog-Blokland, Hoor
naa.r, Kedichem, Klaaswaal, Langerak, Leer
broek, Leerdam, Lekkerland, Leksmond, Maas
dam, Meerkerk, Melissant, Middelharnis, llfijns 
heerenland, Molenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuw
poort, Noordeloos, Numansdorp, Ooltgensplaat, 
Ottoland, Ouddorp, Papendrecht, Peursum, 
Piershil, Puttershoek, Rijswijk, Schelluinen, 
Schoonrewoerd, Sliedrecht, Sommelsdijk, Stad 
a/h Haringvliet, Stellendam, Streefkerk, Strijen, 
Tienhoven (Z. -H.), Tonge (Nieuwe), Tonge 
(Oude}, Veen, Vianen, Werken (de) c. a ., 
Werkendam, Westmaas, Woudrichem, Wijn
gaarden, Zwijndrecht ; 

22. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor de Neder-Betuwe, zetel te Tiel, omvat
tende de gemeenten : Ammerzoden, Beesd, 
Beusichem, Brake!, Buren, Buurmalsen, Culen
borg, Deil, Dodewaa.rd, Dreumel, Driel, Echteld, 
Est en Opijnen, Gameren, Geli!ermalsen, Haaf
te~, Hedel, Heerewaarden, Herwijnen, Hnr 
wenen, JJzendoorn, Kerkwijk, Kesteren, Lien-
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den , l\faurik, Nederhemert, Ophemert, Poede
royen, R ossum, Tie!, Varik, Vuren , Waar
denburg, Wadenoyen, Warne!, Zaltbommel, 
Zoelen, Zuilichem ; 

23. K amer van Koophandel en ]Tabrieken 
voor Rotterdam, zetel te R otterdam, omvat
tende cle gemeenten: Barendrecht , Bergschen -. 
hoek , Capelle a/d IJsel, Hillegersberg, Hoog
vliet, I Jsselmonde, K rimpen a/d Lek , Krimpen 
a/d IJsel, Overschie, Pernis, Poortugaal, 
Rhoon, Ridderkerk, Rotterdam, Schiebroek ; 

24. Kamer van K oophandel en Fabrieken 
voor de Beneden-Maas, zetel te Vlaardingen, 
omvattende de gemeenten : Abbenbroek, Briel 
le, Geervliet , Heenvliet, Hekelingen, Helle
voetsluis, Helvoet (Nieuw), Maasland, Maas
sluis, Nieuwenhoorn, Oostvoorne, Oudenhoorn, 
Rockanje, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, 
Vierpolders, Vlaardingen, Vlaardingerambach~, 
Zuidland, Zwartewaal; 

25. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Dalft en omstreken, zetel te Delft, om
vattende de gemeenten : Berke), Delft, 's-Gra
vezande, Hof-van-Delft, Kethel, Lier (de}, 
Monster, Naaldwijk, Pijnacker, Schipluiden, 
Vrijenban, Wateringen ; 

26. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor 's Gravenhage, zetel te 's Gravenhage , 
omvattende de gemeenten : 's Gravenhage, 
Loosduinen, Nootdorp, Rijswijk, Stompwijk , 
Veur, Voorburg, Wassenaar; 

27. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Gouda en omstreken, zetel te Gouda, 
omvattende de gemeenten : Ammerstol, Bar
woutswaarder, Bergambacht, Berkenwoude, 
Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Gou
derak, Haastrecht, Hekendorp, Lange-Ruige
Weide, Lekkerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, • 
Nieuwerkerk aan den IJsel, Oudekerk aan den 
IJsel , Oudewater, Papekop, Reeuwijk, Rietveld, 
Schoonhoven, Stolwijk, Vlist, Waarder, Wad
dinxveen, Willige-Langera.k, Woerden, Zeg
waart, Zevenhuizen, Zoetermeer, Zwammer
dam; 

28. Kamer van Koophanclel en Fabriekcn 
voor Utrecht, 7,etel te Utrecht, omvattende 
de gemeenten : Abcoude-Baambrugge, Ab
coudc-Proostdij, Achttienhoven, Benschop, 
Bildt (de), Breukelen-Nijenrode, Breukelen-St. 
Pieters, Bunnik, Cothen, Haarzuilens, Har
melen, Hoenkoop, Houten, IJselstein, Jaars
vcld, Jutfaas, Kamerik, Kockengen, Laag
Nieuwkoop, Linschoten, Loenen, Loenerslooth, 
Loosdrecht, Lopik, Maarssen, Maarsseveen, 
Maartensclijk, Mijdrecht, Montfoort, Nigte
vecht, Odijk, Oud enrijn, Polsbroek, Ruwiel, 

Schalkwijk, Snelrewaard , Tienhoven (U.), Tull 
en 't Waal, Ut recht, Veldhuizen, Vinkeveen, 
Vleuten, Vreeland, Vreeswijk, Werkhoven, 
Westbroek, Wijk-bij-Duurstede, Willeskop, 
Wilnis, Zegveld, Zeist , Zuilen : 

29. Kamer van Koopbandel en Fabrieken 
voor de Geldersche Vallei, zetel te Amersfoort, 
omvattende de gemeenten : Amerongen, Amers
foort, Barneveld, Doorn, Driebergen, Ede, 
Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, Hoogland. 
Langbroek, Leersum, Leusden, Maarn, Nijkerk, 
Putten , Renswoude, Rhenen, Rijsenburg, 
Scherpen zeel, Soest, Stoutenburg, Veenendaal, 
Wouden berg ; 

30. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Gooiland, zetel te Hilversum, omvattende 
de gemeenten : Ankeveen, Baarn, Blaricum, 
Bunschoten, Bussum, Eemnes, 's Gravelancl, 
Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren , Mui 
den, Naarden, Nederhorst den Berg, Weesp, 
Weesperkarspel ; 

31. Kamer va.n Koophanclel en Fabriel en 
voor Amsterdam, zetel te Amsterdam, omvat
tende do gemeenten : Amsterdam, Broek in 
Waterland, Buiksloot, Diemen, Landsmeer, 
Nieuwendam, Nieuwer-Amstel, Ouder-Amstel, 
Ransdorp, Sloten, Uithoorn, Watergraafsmeer ; 

32. Kamer van Koophandel en Fabricken 
voor R ijnland, zetel te· Leiden, omvattende 
de gemeenten : Aar (Ter), Alkema.de, Alphen 
aan den Rijn, Benthuizen, Hazerswoude, 
Katwijk, Koudekerk, Leiden, Leiderdorp, Lei
muiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsaterwoude, 
R ijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, 
Voorschoten, Warmond, Woubrugge, Zeven
hoven, Zoeterwoude ; 

33. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Haarlem en omstreken, zetel te Haarlem , 
omvattende de gemeenten : Aalsmeer, Benne
broek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Ha'arlem
mermeer, Heemskerk, Heemstede, Hillegom, 
Lisse, Schoten, Spaarndam, Velsen, Wijk a.an 
Zee en Duin, Zandvoort ; 

34. Kamer van Koophanclel en Fabrieken 
voor Zaanlancl, zotel te Zaandam, omvattende 
de gemeenten: Assendelft, Koog-aan-de-Zaan, 
Krommenie, Oostzaan, Uitgeest, Westzaan, 
Wormer, Wormerveer, Zaanclam, Zaandijk ; 

35. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor West-Friesland, zetel te Hoorn, omvat
tende de gemeenten : Abbekerk, Andijk, 
Avenhorn, Beemster, Beets, Berkhout, Blok
ker, Bovenkarspel, Edam, Enkhuizcn, Groote
broek, Hensbroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, 
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Hoorn, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Kwadijk, 
Marken, Medemblik, Middelie, Midwoud, Mon
nikendam, Nibbixwoud, Obdam, Oosthuizen, 
Opmeer, Opperdoes, Oudendijk, Purmerend, 
Schellinkhout , Sijbekarspel, Spa.nbroek, Twisk, 
Venhuizen, Warder, Wervernhoof, Westwoud, 
Wijdenes, Wijdewormer, Wognum, Zwaag; 

36. Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Holland's Noorderkwartier, zet el te Alk
maar, omvattende de gemeenten : Akeraloot, 
Alkmaar, Anna-Paulowna, Barsingerhorn, Ber
gen, Broek op Langendijk, Callantsoog, Castri
cum, Egmond-Binnen, Egmond-aan-Zee, Graft , 
Harenkarspel, Heerhugowaard, Heilo, Helder, 
Koedijk, Li=en, :\faarten (St.), Nieuwe 
Niedorp, Noord-Scharwoude, Oterleek, Oude 
Niedorp, Oudkarspel, Oudorp, Pancras (St.) , 
Petten, Rijp (de), Schagen, Schermerhorn, 
Schoorl, Texel, Ursum, Warmenhuizen, Wie
ringen, Wieringerwaard, Winkel, Zijpe, Zuid
en Noord-Schermer, Zuid -Scharwoude. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staat.sblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den l 7den Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

Dt M in. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJSSELSTEIJN. · 

( Uitgeg. 2 Dec. 1920. ) 

19 Augustus 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een Reglemen tvoor de Kamers van 
Koophandel. S. 712. 

WTJ WILHELMINA, EN7.. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel van 23 Juli 
1920, n°_ 8231, afdeeling Handel; 

Gelet op de artikelen 3, 5 en 11 van de wet 
op de Kamers van Koophandel 1920 (Staats
blad n°. 152); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den l0den Augustus 1920, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 14den Augustus 
1920, n°. 9870, afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van het tijdstip, waarop de wet 

op do Kamers van Koophandel 1920 (Staats 
b/,a.d n°. 152) in werking zal treden, vast te 
stellen het bij dit besluit gevoegde reglement, 
genaamd ,,Reglement voor de K amers van 
Koophandel", houdende voorschriften a.ls be
doeld in de a.rtikelen 3, 5 en 11 van de wet op 
de Kamers van Koophandel 1920 (Staatsb/,a.d 
no. 152). 

Onze Minister van Landbouw, N~jverheid 

· en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besllllt, hetwelk in het Staatablad za.l worden 
geplaatst en waarvan afschrift za.l worden 
gezonden a.an den Rao.cl van State. 

Het Loo, den 19den Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De Min. van Landbouw, Nijve.-heid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEl,TN. 

( Uitgeg. 2 Dec. 1920.) 

REGLEMENT 
voor de 

KAMERS VAN K001'HANDEL. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. In dit reglement wordt verstaan 
onder: 

a. Wet : de wet op de Kamers van Koop
hand el 1920 (Staatsb/,a.d n°. 152) ; b. Minister: 
de Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel ; c. Kamer : de Kamer van Koophandel 
on Fabrieken : d. Seoretaris : de secretariR der 
Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

§ 2. Bepalingen ter uitvoering van art. 3, 
eerste lid b, van de Wet : 

H et kiesreoht der vereenigingen. 

2. Orn het kiesrecht voor de Kamers te 
kunnen verkrijgen a.ls bedoeld in art . 3, eerste 
lid b, van de Wet, moeten vereenigingen vol
doen aan de in de volgende artikelen omschre
ven eischen. 

3. De vereeniging moet zijn erkend inge
volge de wet van 22 April 1855 (Staatsblad 
n o. 32). 

4. Uit de statuten moet ten genoegen van 
\ien Minister blijken, dat de vereeniging be
trekking heeft op ha.ndel of nijverheid. 

5. Bij de sta.tuten of het huishoudelijk 
reglement moet ten genoegen van den Minis
ter zijn vastgesteld . dat : 

1. voor de ui toefening van het bovenbe
doelde kiesrecht alleen stemgerechtigd zijn de 
leden der vereeniging, die aanvankelijk op de 
kiezerslijst eener Kamer waren goplaat st, 
dooh eene vei·klo.ring heb ben 3,fgelegd. dat zij 
het kiesrecht hunner vereeniging wenschen 
en we! voor de Kamer en de o.fdeel ing , voor 
welke zij op de kiezerslijst wa.ren geplaatst ; 

2. de stemmingen tot uitoefening van het 
k:i esreoht geheim zijn en geschieden voor iedere 
afdeeling bij volstrekte meerderheid van 
stemmen; 

3. den stemgerechtigden leden de gelegen 
heid zal worden gegeven hun stem uit te 
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brengen, zonder dat hiertoe aanwezigheid op 
eene ledenvergadering wordt vereischt ; 

4. geen stemmingen geldig zijn, wanneer 
niet ten minste de helft der stemgerechtigden 
stem heeft uitgebracht. 

6. De vereeniging zendt jaarlijks v66r 
l Juli a.an den Minister de noodige bewijs
stukken ter voldoening a.an de vorige artikelen 
in en vermeldt daarbij tevens voor welke 
Kamers en afdeelingen zij voor het kiesrecht 
in aanmerking wenscht te komen. 

I meente, ter secretarie van elk der gemeenten 
binnen het gebied der Kamer. De voorzitter 
der Kamer doet daartoe tijdig de lijst a.an den 
burgemeester van elk dier gemeenten toekomen. 

10. 1. Tot en met 14 Juli is een ieder 
bevoegd bij de Kamer verbetering van de door 
de Kamer vastgestelde kiezerslijsten te vragen 
op grond dat hijzelf of een antler in strijd met 
de wet daarop voorkomt, niet voorkomt, of 
verkeerd geplaatst is . 

2. Indien bet verzoek om verbetering van 
de lijsten niet den verzoeker betreft, wordt den 
belanghebbende door den voorzitter der Kamer 
binnen vier en twintig uren schriftelijk hiervan 
mededeeling godaan. 

7. De Minister deelt zoo spoedig mogelijk 
a.an de vereeniging mede, of hij met de over
gelegde stukken genoegen neemt. Is dit het 
geval, dan doet de Minister daarvan tevens 
mededeeling aan de door de vereeniging in
gevolge art . 6 genoemde Kamers. 

3. Het verzoek om verbetering wordt ter 
Recretarie der Kamer en der gemeente, waar 
de bandelszaak gevestigd is, a.an welke den-

5, gene, wien het verzoek betreft, het kiesrecht 
ontleent, ter inzage van een ieder neergelegd. 

Bepalingen ter uitvoerinq 
zeBde lid, tler Wet : 

van art. 

De Kiezerslij sten. 

8. l. De beide kiezerslijsten, bedoeld in 
art . 5 der Wet, worden door elke Ka~er jaar
lijks v66r 1 Juli opgemaakt. 

2. Elke lijst vermeldt a.an het hoofd de 
woorden : ,,Lijst van degenen, die gerechtigd 
zijn in het jaar hun stem uit te brengen 
bij verkiezing van een of meer leden van de 
Kam r van Koophandel en Fabrieken, ge
vestigd te ..... ". 

3. De eene lijst vermeldt daaronder in 
duidelijke letters het woord : ,,Grootbedrijf". 
de andere het woord : ,,Kleinbedrijf". 

4. Op elk di~r lijsten worden de kiezers, 
die daarop behooren, geplaatst met inacht
neming van de bepalingen der Wet, in alfabe· 
tiscbe volgorde ; bij gelijkheid van den ge
slacbtsnaam wordt de volgorde door den eereten 
voornaam bepaald. In deze volgorde wordt 
v66r elken naam een volgnummer geplaatst. 
Achter ieders naam worden in afzonderlijke 
kolommen achtereenvolgens vermeld de voor
namen, de plaats en dagteekening der geboorte, 
-de dagteekoning eventueel der naturalisatie, 
de woonplaats, de straat en het huisnummer, 
de handelszaak, waaraan het kiesrecht ontleend 
is, de tijd, gedurende welken de kiezer in het 
handelsregister is ingeschreven, alsmede de 
hoeda.nigheid, wa.arin hij daarin voorkomt, 
terwijl in een kolom voor aanmerkingen aan
geteekend dient te worden eventueele schor
sing. Ook wordt in een kolom aangeteekend 
tot welk stemdistrict de kiezer zal behooren. 

9 . De lijsten worden van l Juli af voor een 
ieder ter inzage gelegd ter secretarie der Kamer, 
e n, voorzooveel betreft de kiezers in die ge-

1920. 

4. V66r den l en Augustus beslist de Kamer 
over de verzoeken om verbetering en worden 
de daarbij bevolen wijzigingen in de kiezers
lijsten aangebracht met waarmerking der 
wijzigingen door den voorzitter en den secre· 
t aris der Kamer. 

5. De beslissing van de Kamer is met 
redenen omkleed en wordt ter secretarie der 
Kamer en der gemeente, waar de handelszaak, 
bedoeld in het derde lid, gevestigd is, ter inzage 
van een ieder gelegd. 

6. De voorzitter der Kamer doet ten spoe
digste, uiterlijk op den vijfden dag na dien 
der beslissing, schriftelijk mededeeling van 
de boslissing a.an hem, wien de wijziging betreft. 
Gelijke mededeeling gescbiedt , wanneer bet 
verzoek om verbetering geheel of ten deele 
niet is toegewezen, aan den verzoeker, zoo de 
gevraagde verbetering van de lijsten niet hem 
zelf betrof. 

7. De volgnummers, na.men en verdere 
a.anteekeningen omtrent hen, die tengevolge 
van verbetering der lijsten door de Kamer of 
na. hooger beroep na. den len Juli op de lijsten 
worden gebra.cbt, worden gesteld a.an den 
voet van de bladzijden van de lijsten, waarop 
zij naar alfa betische volgorde bebooren voor 
te komen. Aan den voet van elke bladzijde 
wordt daartoe voldoende ruimte opengelaten . 
De volgnummers van hen, die aldus op de 
lijsten zijn gebracbt, worden aangeduid door 
bet nummer. geplaatst v66r den naar alfabe
tische volgorde onmiddellijk voorafgaanden 
naam, met toevoeging van de letters a, b, c. enz. 

8. Volgnummers, namen en verdere aan
teekeningen omtrent hen, die tengevolge van 
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verbetering der lriezerslijst door de K amer -of 
na hooger beroep na den len Juli van de 
kiezerslijst worden afgevoerd, worden doorge
haald met waarmerlring door den voorzitter 
en den secretari s der Kamer. 

11. 1. E cn verzoek, als bedoeld in het 
d erde lid van art. 5 der Wet. moet v66r den 
14den Juli bij de Kamer worden ingediend. 
De Ka mer geeft daaraan v66r den l en Augus
tus gevolg. 

2. Beslissingen ingevolge het vierde lid 
van art . 5 der W et moeten v66r 1 Augustu~ 
door de afdeeling voor het grootbedrijf ge
nomen zijn. 

3. Van eene plaatsing, ingevolge cen ver
zoek, bedoeld bij het eerste en tweede lid van 
dit artikel moet blijken door eene 8-anteekening 
achter den naam van d en lriezer. 

12. 1. Gedurende vij f dagen, te rekenen 
van den dag der in art . 10, zesde lid bedoelde 
mededeeling, kan door ieder, die niet in de 
door de K am er genomen beslissing berust, 
de zaak bij een met redenen omkleed verzoek, 
vergezeld van de bewijsstukken en een af 
schri,t der beslissing van de Kamer, worden 
onderworpen aan de uitspraak van de Gede
puteerde Staten der provincie, waar de K amer 
haar zetel heeft. 

2. De Gedeputeerde - Staten beslissen op 
het verzoek v66r 1 September. De beslissing 
is met redenen omkleed en wordt ter secretarie 
der Kamer en der gemeente, wa.ar de handels
za.a.k gevestigd is, a.an welke degene, wien het. 
verzoek betreft, het kiesrecht ontleent, ter 
inzage van een ieder neergelegd. Zij wordt 
in a.fschrift medegedeeld aa.n dengene, wien 
het betreft, en, zoo deze niet de verzoeker is. 
ook a.an den verzoeker. 

13. 1. Zij, wier naam in het handels
register bij meer dan een Kamer voorkomt, 
zijn verplicht v66r 15 Augustus eene schrif 
telijke verklaring af te leggen bij de Kamer . 
voor welke de betrokkene het kiesrecht wenscht 
uit te oefenen. 

2. Deze verklaring wordt per aangeteeken
den brief gezonden of persoonlijk ter hand 
gesteld aan den secretaris der gekozen Kamer 
of wie hem vervangt ; in beide gevallen wordt 
een bewijs van goede ontva.ngst aa.n den be
langhebbende verstrekt. 

3. V66r 25 Augustus doet de secretaris 
per a.angeteekend schrijven a.an de secretaris
sen van de andere Kamers mededeeling van 
de keuze van den betrokken persoon. 

14. 1. Na. l September doch v66r 15 Sep- · 
tember kunnen personen, die op de kiezers-

ijst zijn geplaatst voor eene afdeeling eener 
Kamer, voor het lriesrecht van welke eene 
vereeniging, waarvan zij lid zijn, ingevolge 
art. 6 a.an den Minister heeft medegedef'ld in 
a.anmerking te willen komen en a.an welke 
vereeniging de Minister ingevolge art . 7 heeft 
medegedeeld, dat hij met de ingevolge art 6, 
overgelegde bewijsstukken genoegen neemt, 
eene verklaring a.fleggen, dat zij het kiesrecht 
hunner vereeniging wenschen. 

2. Deze verklaring moet worden afgelegd 
bij de K amer, welke de kiezerslijst heeft opge
maakt, en tevens vermelden, of de betrokken 
persoon kiezer is voor de afdeeling voor h et 
grootbedrijf of voor de afdeeling voor h et 
kleinbedrijf. Indien een aantal leden eener 
vereerugmg, als bedoeld in het eerste lid, te 
zamen recht hebbende op het uitbrengen voor 
een dier afdeelingen van een aantal stemmen, 
dat gelijk is a.an een of meermalen het quotient, 
hetwelk verkregen wordt door het totaal aan
tal kiezers voor die afdeeling te deelen' door 
het tote.al aantal leden der Kamer in die af 
deeling, zulk eene verklaring heeft afgelegd, 
geeft de Secret aris v66r 1 October daarvan 
kennis a.an die vereeniging en voert hij dio 
leden van de kiezerslijst af . 

15. Na l October kunnen wijzigingen niet 
meer in de lijsten worden aangebracht. D e 
alsdan vastgestelde lijsten gelden voor het 
volgend kalenderjaar. 

16. Afschriften of afdrukken van de vast
gestelde kiezerslijsten worden zoo spoedig 
mogelijk, voor ieder, die zulks wenscht, tegen 
vergoeding der kosten verkrijgbaar gesteld. 

§ 4. Bepalingen ter uitvoering ,-an artilce) 11 
der Wet: 

De verkiezing van de leden der K am ers. 

17. De voorzitter van het hoofdstembureau 
maakt den dag der verkiezing en het aantal 
der te vervullen pbatsen t en minste veertien 
dagen v66r dien dag bekend door middel van 
aankondigingen in ten minste vijf in het 
district der K a mer, zooveel mogelij k in ver
schillende deelen er van, ~erschijnende nieuwR
bladen. 

18. Op d en dag voor de verkiezing bepaald, 
kunnen bij den secretaris der K am er van des 
voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur door 
de vereenigingen, <lie, blijkens de ingevolge 
art. 14 door den secretaris der K amer haar 
gedane kennisgeving, lriesrecht bezitten, de 
na.men worden opgegeven van hen, die door 
haar tot leden d er K amer worden gekozen, 
met vermelding voor welke afdeeling de ver-
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kiezing geldt. Bij deze opgaaf moet over- , 22. 1. Op den dag voor de verkiezing be
gelegd worden een notarieel proces-verbaal I paald, kunnen bij den secretaris der Kamer 
der in de vereeniging gehouden stemming, van des voormiddags 9 tot des na.middags 
waaruit blijkt, dat zijn nageleefd de voor- 4 uur candidaten worden opgegeven door in 
schriften, gesteld in art. 5. I diening van eene verklaring, onderteeken<l 

19. 1. De inlevering van de in artikel 18 door tenminste vijftien kiezers, die bevoegd 
bedoelde opga.af geschiedt persoonlijk door zijn deel te nemen a.an de verkiezing, waa.rvoor 
een van de bestuursleden der vereeniging. de candidaatstelling geschiedt, en vergezeld 

2. De secretaris der Kamer, of wie hem I van eene schriftelijke mededeeling van den 
verv:mgt, stelt e.en bewijs van ontvangst t er ca.ndidaat, dat deze bereid is eene candidatuur 
hand a.an dengene, die de opgaaf inlevert. j te a.anva.arden. Deze verklaringen vermelden 

20. 1. Het hoofdstembureau onderzoekt voor welke afdeeling der Kamer de candidaat-· 
de opgaven . Indien in een opgaaf iemand stelling plaats vindt en bevatten elk den nat1m 
wordt aangewezen, die de vereischten om te van Mn candidaat. 
worden verkozen, niet bezit, zal het hoofd- 2. Zij hebben den vorm en zijn ingericht 
stembureau de oue:aaf. voor zoover op <lien , overeenkomstig het model, als bijlage A bij 
persoon betrekking hebbende, ongeldig ver- 1 dit besluit gevoegd. 
klaren. 3. Formulieren van verklaringen zijn, van 

2. Indien de opgaaf niet voldoet aan de den dag . der in artikel 17 bedoelde bekend
bepalingen van art. 18 of daarbij niet het ma.king a!, kosteloos voor k:iezers verkrij3baar 
vereischte proces-verbaal is overgelegd, of op de secretariei'n der gemeenten, welke hot 
dit niet aan de gestelde eischen voldoet, zal het district der K amer omvat, en bij de secretarie 
hoofdstembureau daa.rvan bij aangetee.kenden der Kamer. 
dienstbrief kennis geven aan de vereeniging. 23. 1. De inlevering van elke verklaring 
Deze kan binnen dric dagen na dagteekening geschiedt persoonlijk door een der ondertee
van dien brief het verzuim , in de kenmsgeving kenaars. 
vermeld, herstellen. I ndien het vcrzuim bin- 2. De secretaris der K amer, of wie hem 
nen dien termtjn met hersteld is, zal het hoofd- vervangt, stelt een bewijs van ontvangst ter 
stembureau de opgaaf ongeldig moeten ver- hand aan dengene, die de verklaring inlevert. 
klaren. 24. 1. Het hoofdstcmbureau onderzoekt 

3. Van de ongeldig verklaring van een de verklaringen. Indien op eene verklaring 
opgaaf, als bedoeld in het laatste lid, geeft het iemand a.ls candidaat staat vermeld, die do 
hoofdstembureau bij aangeteekenden dienst- vereischten om te worden gekozen met bezit, 
brief kcnnis aan de vereeniging, die de opgaaf zal het hoofdstembureau de candidaatstelling 
deed. Deze · kan binnen drie dagen na de van dien persoon ongeldig verklaren. 
dagteekening van den brief in beroep komen 2. Indien eene verklaring niet ondertee
bij de Gedeputeerde Staten der provincie, kend is door 15 kiezers, als in artikel 22 be
waarin het hoofdstembureau is gevestigd. De doeld, zal het hoofdstembureau daarvan bij 
Gedeputeerde Staten behandelen het beroep aangeteekenden dienstbrief kennis geven aan 
in eene openbare vergadering, te houden hem, die de verklaring inleverde. Deze kan 
binnen acht dagen na den dag, waarop het is binnen drie dagen na. dagteekening van dien 
ingekomen. Onze Commissaris in de provincie brief het verzuim in de kennisgeving vermeld 
deelt dag en uur onverwijld mede aan de ver- herstellen, in het eerste geval door het indienen 
eeniging, die het beroep heeft ingestold en van eene geheel nieuwe verklaring, in het 
aan het hootct8tembureau. tweede geval door het doen aanvullen der 

4. Bii de behandcling kan de vereemging, onderteekemngen. Indien het verzuim binnen 
die beroep heeft ingesteld, dit beroep, en de dien termijn niet hersteld is, zal het hoofdstem 
voorzitter van het hoofdstemburcau de beslis- bureau de verklaring ongeldig moeten verkla 
sing van dit bureau toelichten, hetzij in per
soon, hetzij door een gemachtigde. 

21. 1. De Gedeputeerde Staten beslissen 
op het beroep bij een met redenen omkleed 
besluit, uiterlijk op den dag na de behandeling. 

2. Zij deelen hun besluit onverwij ld mede 
aan de vereeniging, die het beroep heeft ge
daan en aan het hoofdstembureau. 

ren. 
3. Van de ongeldigverklaring van eene 

verklaring of van de candidaatstelling van 
een persoon geeft het hoofdstembureau bij 
aangeteekenden dienstbrief kennis aan hem, 
die de verklaring inleverde. Deze kan binnen 
drie dagen na de dagteekening van den brief 
in beroep komen bij de Gedeputeerde Staten 
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der provincio, waarin het hoofdst embureau 
iB gevestigd. De Gedeputeerde Staten be
handelen het beroep in eene openbare vergade
ring , t e houden binnen acht dagen na den dag, 
waarop het is ingekomen. Onze Commissaris 
in de provincie deelt dag en uur der vergade
ring onverwijld mede aan hem, die het beroep 
heeft ingesteld en aan het hoofdstembureau. 

4. Bij de behandeling kan hij, die het be
roep heeft ingesteld, dit beroep, en de v:oor
zitter van hot hoofdstemburea.u de beslissing 
van ' dit bureau toelichten, hetzij in persoon, 
hetzij door een gemachtigde. 

25. 1. De Gedeputeerde Staten beslissen 
op het beroep bij een met redenen omkleed 
besluit, uiterlijk op den dag na de behandeling. 

2. Zij deelen hun besluit onverwijld mede 
aan hem, die het beroep heeft gedaan en aan 
het hoofdstembureau . 

211. Het hoofdstemburea.u stelt onverwijld, 
nadat de t ermijn van beroep is verstreken, of, 
in geval van beroep, nadat de besluiten van de 
Gedeputeerde Staten, bedoeld in artikelen 21 
en 25, aan h et hoofdstembureau zijn mede
gedeeld, voor elke afdeeling der K amer vast : 

a. een lijst, bevat tende de namen van hen, 
die door de vereenigingen, a.ls bedoeld in art. 
3b der Wet tot leden der K amer zijn gekozen ; 

b. een lij st, bevat tende de namen van h en , 
die overeenkomstig de artt. 22 tot en met 
25 candidaat zijn gesteld , welke lijst aanstonde 
aan het secretariaat der K amer voor ieder, die 
in h et handelsregister is ingeschreven, t er 
inzage wordt nedergelegd. 

27. 1. Hij, wiens naam voorkomt op de 
lijst, bedoeld in artikel 26 onder a , ontvangt 
van den voorzitter van het hoofdstembureau 
onverwijld een schriftelijke kennisgeving, dat 
hij tot lid der Kamer is benoemd, met opgaa f 
van deu naam der vereeniging, die hem daar 
toe h eeft gekozen. 

2. Deze kennisgeving strek t den benoemde 
tot geloofsbrief. 

28. 1. Indien het aantal der op de lijst 
bedoelde, in artikel 26, onder b genoemde 
candida ten voor elke afdeeling gelij k staat 
met het aantal, na de vorkiezing van de op 
de lijst, bedoeld in artikel 26, onder a, genoemde 
personen, n og te vervullen plaat sen in die 
afdeeling, zijn alle gestelde candidaten ge
kozen. 

2. Indien dat aantal voor beide of voor 
een der afdeelingen geringer. is dan het aantal 
te vervullen plaatsen, zijn alle candidaten 
of die der afdeeling, waarvan het aanta l can
didaten geringer is, gekozen en worden voor 

de vervulling der overige plaatsen leden door 
Ons benoemd. 

29. Indie n het aantal der candidaten voor 
beide of voor eene der a fdeelingen h et aantal 
der in beide of in eene der afdeelingen te ver
vullen plaatsen overtreft, vindt binnen dertig 
dagen na den dag der verlriezing op een door 
het hoofdst emburea.u te bepalen datum eene 
stemming plaa t s over de ge9telde candidateu 
voor de afdeeling of afdeelingen, waarvoor 
meer candidat en gesteld, dan er plaatsen te 
vervullen zijn. 

30. 1. Ten minste drie dagen voor den 
voor de stemming bepaalden dag ontvangt 
elke kiezer, die bevoegd is deel te nemen a.an 
de verkiezing , van den voorzitter van het 
hoofdst embureau eeue kaart , bevatt ende een e 
oproeping voor de stemming. Deze kaart 
heeft den vorm en is ingericht overeenkomstig 
het model, dat a.ls bij lage B bij dit besluit is 
gevoegd. Zij bevat den naam en de voorlet
t ers van den kiezer, h et nummer, waaronder 
hij op de kiezerslijst voorkomt, h ot stem
district, waartoe hij behoort, de plaats der 
stemming in dat district, den tijd der stem
ming, de aanduiding der afdeeling, waarvoor 
hij kiezer is, de namen der candidaten voor 
die afdeeling, den inhoud van art . 128 Wet
boek van Strafrecht, eene herinnering a.an de 
wijze van uitbrengen van de stem (art . 35 
onder 74) en aan het gevolg van verkeerd uit
brengen van de stem (art. 38, a chtste lid) . 

2. Aan den tot deelneming a.an de stemming 
bevoegden kiezer , die zijne kaart heeft ver
toren , of wien geen kaar t is gezonden, wordt 
op zijne aanvrage door of vanwege den voor
zitter van het stembureau eene nieuwe kaart 
uitgereikt, mits hij zijne identiteit voldoend e 
doet blij ken. 

31. Op de stemming zijn van t oepassing 
de artikelen 53, 54 en 57 der Kieswet . 

32. H et bestuur der gemeente, waarin een 
of meer stembureaux zijn gevestigd, stelt voor 
elk stembureau een passend lokaal beschik
baar en zorgt voor de inrichting van die lokalen. 

33. 1. Op de tafel , voor het stembureau 
staande, liggen een exemplaar der Kieswet, 
der W et, van dit Besluit en een afschrift of 
afdruk van de kiezerslij st en. 

2. De artikelen 66 en 68 der Kieswet zijn 
van toepassing. 

34. De stembiljetten zijn verdeeld in twee , 
soorten : Mn soort voor elke afdeeling. Elk 
stembiljet vermeldt a.an de eene zijde in alfa 
beti sche volgorde de namen der candidaten 
voor de afdeeling , waarvoor het bestemd is. 



773 19 AUGUSTUS 1920 

Aan de keerzijde is de handteekening van den heeft geplaatst, alsmede welk volgnummer. 
voorzitter van het hoofdstembureau gestem- 2. VoOI' elken candidaat wordt afzonderlijk 
peld. genoteerd het aantal malen, dat hij hetzelfde 

35. Van toepassing zijn de volgende arti- volgnummer heeft verkregen. 
kelen der IGeswet: 3. De candidaten, die onder volgnummer 1 

70, het Mmtal stemmen hebben verkregen, bedoeld 
71 , met dien verstande, dat voor artikel 52 in art. 37, tweede lid, zijn gekozen. Blijven 

in de plaats treedt artikel 30 van ditreglement, daarna nog plaatsen in een of in beide afdee-
72, lingen- te vervullen, dan worden bijeengeteld 
73, de stemmen, die elk der overige candidaten 
74; met dien verstande, dat de kiezer stemt onder volgnummers 1 en 2 heeft vorkregen 

door in het vakje achter elk der namen van de en de candidaten, die aldus het aantal stemmen 
candidaten, welke hij stemmen wil, een volg- hebben, bedoeld in art. 37, tweede lid, zijn 
nummer te plaatsen, dat hij den candidaat gekozen en zoo vervolgens, totdat evenveel 
toekent, loopen e van 1 tot hoogstens het candidaten gekozen blijken, als er plaatsen 
getal, dat uitdrukt hoeveel plaatsen te vervul- t e vervullen zijn. 
!en zijn in de afdeeling, waarvoor hij kiezer is, 4. Blijken er bij het in rekening brengen 

75, behalve het laatste lid, van de stemmen onder volgnummers 2 of 
76, hooger uitgebracht, meer candidaten het in 
77, art. 37, tweede lid bedoelde aantal stemmen 
78, te hebben verkregen, dan er plaatsen in een 
79, of in beide afdeelingen te vervullen zijn, dan 
80, komt het eerst die candidaat in aanmerking, 
81, behalve het laatste lid, die onder de volgnummers, waarmede rekening 
82, gehouden wordt, in totaal de meeste stemmen 
83 en heeft verkregen. 
84. 5. Hebben, nadat met de stemmen, onder 
36. Onmiddellijk nadat de handeling, in alle volgnummers uitgebracht, rekerung is 

artikel 84 der IGeswet voorgeschreven, ge- gehouden, niet zooveel candidaten het in art. 
schied is, wordt proces-verba.al opgemaakt 37, tweede lid bedoelde aantal stemmen ver
in den vorm als het model, dat als bijlage C kregen als er plaatsen te vervullen zijn, dan 
bij dit besluit gevoegd is, en worden de stem• verkrijgen die candidaten de opengcbleven 
bilj etten in verzegeld papier gesloten en on- plaatsen, die in totaal de meeste stemmen 
verwijld met het proces-verbaal der stemming verwierven. 
door het jongste lid van het stembureau, zoo 6. I s er slechts een plaats te vervullen dan 
dit niet is het hoofdstembureau, naar den is de candidaat gekozen, die de meeste stem
voorzitter van het hoofdstembureau over- men verkreeg. 
gebracht. 7. Na opening van het stembiljet door den 

37. 1. Terstond na ontvangst van alle voorzitter, ziet de oudste der andere leden 
processen-verbaa.l en alle pakken met stem• van het hoofdstembureau het stembiljet na• 
biljetten der stembureaux houdt het hoofd. De beide overige leden houden aanteekening 
stembureau eene zitting. van de uitgebrachte stemmcn. 

2. De voorzitter opent de pakken, telt het 8. Artikel 86 der IGeswet is v::m toepassing 
totaal der voor elke afdeeling geldig ingevulde met dien verstande, dat in de plaats treedt 
stembiljetten en stelt voor elke afdeeling het van de bepaling, dat van onwaarde zijn de 
kiesquotient vast door de som der optelling biljetten, waarop in meer dan een stemvak 
te deelen door het aantal der te vervullen het wit stipje zwart is gemaakt, die, dat van 
plaatsen, vermeerderd met een. Het daar- onwaarde zijn de biljetten, waarop achter de 
door verkregen quotient wordt verhoogd tot namen van meer candidaten volgnummers 
het onmiddellijk daarboven gelegen geheele zijn geplaatst dan er plaatsen te vervullen 
getal. Is het quotient een geheel geta.] dan zijn, en in plaats van de, bepaling, dat van 
wordt een bijgeteld. onwaarde zijn biljetten, waarop in geen st em-

38. 1. De voorzitter opent de stembil- vak het wit stipje zwart is gemaakt, die, dat 
jetten. Hij deelt, na operung van elk stem- van onwaarde zijn bilj etten, waarop• achter 
biljet, den naam van elk der candidaten mede, geen der candidaten een volgnummer is ge
achter wier namen . de kiezer volgnummers , steld. 
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__ 39. 1. Terstond na.dat ~lle stembiljetten I zendt onmiddellijk, na.da.t zij eene beslissi~g 
ZJJn geopend en de da.a.rop 111tgebra.chte stem- genomen heeft, eene gedagteekende kenrus
men opgenomen, ma.a.kt de voorzitter het geving van die beslissing a.an den benoemde 
getal der in de bn1.sen gevonden geldige stem- en aan de Kamer. 
biljetten bekend, alsmede den uitslag der 2. De benoemde kan tegen eene beslissing 
stemming. Door de in het lokaai aanwezige 

I 
tot niet-toelating en elk lid der Kamer, mits 

kiezers kunnen bezwaren worden ingebracht. geen lid van de commissie geweest zijnde, kan 
2. Zij worden in het proces-verbaal der tegen eene beslissing tot toelating binnen acht 

zitting opgenomen. dagen na de dagteekening, bedoeld in het 
3. H et proces-vcrbaa.l van het hoofdstem- eerste lid, bezwaren inbrengen bij Gedeputeerde 

bureau wordt opgemaa.kt in den vorm a.ls het . Staten van de provinnie, binnen welke de 
model, in bijlage D bij dit besluit gevoegd. K amer haar zetel heeft. 

40. Artikel 88 en 94 der Kieswet zijn van 3. Gedeputeerde Staten behandelen zoo-
toepassing. danige bezwaren binnen twee weken, nadat 

41. 1. Hij, die na stemming tot lid eener zij zijn ingekomen. Zij geven, wa.nneer de 
Kamer is benoemd, ontva.ngt van den voor- bezwa.ren zijn ingebra.cht door een lid der 
zitter van het hoofdstembureau, waa.rbij hij Kamer, daarvan onverwijld kennis a.an den 
candidaat was gesteld, onverwijld .van die benoemde onder toezending van een afschri ft 
benoeming eene schriftelijke kennisgeving als - van het bezwaarschrift en stellen hem in de 
medc een door dien voorzitter gewaarmerkt gelegenheid op den dag der behandeling in 
uittrcksel, voor zooveel hem b'etreft, uit het persoon of bij gevolma.chtigde, mondeling of 
proces-verbaal, bedoeld in artikel 39, een en schriftelijk, zijne opmerkingen over het be-
ander bij aangetcekenden dienstbrief. zwaarschrift te doen kennen. 

2. Deze stukken strekken den benoemde 4. Gedeputeerde Staten beslis,en binnen 
tot gcloofsbrief. twee weken na. den dag van de beha.ndeling 

42. 1. Hij, die tot lid eener Kamer is ge- van het bezwa.arschrift. 
kozen, legt, nevens zijnen geloofsbrief binnen 5. Gedeputeerde Staten zenden onmiddellijk 
eene ma.and na. de da.gteekening da.a.rva.n a.an eene geda.gteekende kennisgeving van hunne 
de K amer over , en uittreksel uit het ha.ndels- beslissing a.an den benoemde, en, zoo de be
register, betreffende de handelszaak, waarbij zwaren door een lid van de Kamer zijn inge
hij in een der hoeda.nigheden a.ls genoemd in bra.cht, a.an dat lid. 
art. 3 der Wet is ingeschreven. 46. 1. Hij, die bij de beslissing in het 

2. Bij gebreke van tijdige inzonding van vierde lid van art. 45 bedoeld, in het ongelijk 
de in het vorig lid genoomde stukken, wordt is gesteld, kan binnen acht dagen na. de 
de gekozene geacht zijne benoeming niet te dagteekening van de in het vjjfde lid van 
h cbben aangenomen en wordt eene nieuwe art. 45 bedoelde kennisgeving bij Ons in be-
verkiezing uitgeschreven. roep komen. 

43. l. De Kamer bonoemt eene commissie 2. Wanneer h et beroep is ingesteld door 
van vijf personen uit haar midden voor het een lid der Kamer, geeft Onze Minister, met de 
onderzoeken van de geloofsbrieven. uitvoering van de W et belast, daarvan zoo 

2. In die commissie hebben nit elke a.fdee· spoedig mogelijk kennis a.an den benoemde. 
ling der Kamer twee leden zitting ; het vijfde 47. Onze beslissing wordt zoo spoedig 
lid, tevens voorzitter der commissie, is een I mogelijk meegedeeld a.an Gedeputeerde Staten, 
der ondervoorzitters van de Kamer. De a.an den benoemde en, zoo een lid der Kamer 
secreta.ris of een der adjunct-secretarissen van I bij de behandeling van de zaak door Gedepu
de Kamer treedt a.ls secretaris der commissie op· teerde Staten partij is geweest, a.an dat lid. 

3. De commissie beslist met meerderheid 48. Alle beslissingen, genomen krachtens 
van stemmen. de a.rtikelen 39, eerste lid, 45, vierde lid, en 

44. Het onderzoek der geloofsbri even strekt 47 worden tevens medegedeeld aan den voor
zich niet uit tot de geldigheid van de door zitter der Kamer. Eveneens wordt hem 
vereenigingen ingezonden opga.ven, noch tot kennis gegeven van de intrekking van een 
de geldigheid van de candidatenlijsten en de ingesteld beroep. 
ha.ndhaving van de daarop gepla.atste personen, 49. l. Indien eene beslissing tot niet
znoa.ls die lijsten krachtens artikel 26 zijn toelating onherroepelijk is geworden, belegt 
openbaa.r gemaakt. I de voorzitter van het hoofdstembureau zoo 

45. I. De in art. 43 bedoelde commissie spoedig mogelijk eene zitting van dit bureau 
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ter aanwijzing van hem, ilie in de plaats van I Fabrieken te . .... .. afdeeling : (in te vul-
<len niet-toegelatene benoemd zal worden !en Grootbedrijf of Kleinbedrijf) 
verklaard. I 

2. Art . 129, eerste lid, der Kieswet vindt 
<laarbij overeenkomstige toepassing. 

50. 1. Treedt een door eene vereeniging, 
bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, der 
W et gekozen lid af, dan wordt door dezelfde 
vereeniging, indien deze nog bestaat en be
voegd is een lid te k.iezen. een nieuw lid ge
kozen. 

2. Treedt een door een zoodanige vereeni 
ging gekozen lid af, nadat de vereeniging ont
bonden is of hare bevoegdheid om een lid te 
kiezen heeft verloren, dan wordt in de vaca
ture voorzien door eene verkiezing door de 
kiozers, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder 
a, <ler Wet. 

3. Bij de verkiezing, bedoeld in het eerste 
en in het tweede lid van ilit artikel, zijn de be
palingeu van dit reglement van toepassing . 

§ 5. 01•ergangs- en slotbepalingen. 

51. Voor de samenstelling der kiezerslijsteu 
en de regeling der verkiezing, welke voor de 
eerste ma.al ingevolge art . 21\ der Wet geschiedt 
door de in dat artikel bedoelde commissie, 
gelden de bepalingen van dit reglement met 
<lien verstande : 

a. dat de commissie in de plaats treedt 
van de K amer en haar voorzitter en haar 
secretaris in de :plaats treden van den voor
zitter en den secretaris der Kamer, en 

b. dat de tijdstippen in dit reglement ge
uoemd, worden vervangen door telkens even
veel vroegere of latere a.ls het tij dsti p van 
inwerkingtreiling van dit reglement vroeger 
of later is dan 1 Mei. 

52. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,,Reglement voor de Kamers 
van Koophaudel" met bijvoeging van jaartal 
en nummer van het Staatsblad, waarin het is 
g-eplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besl.uit van 19 Augus
tus 1920 (Staatsblad n°. 712). 
De Min. van Landbouw, Nijverhe,d en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 

BIJLAGEN A., B., C. en D. behoorende bij 
het reglement voor de Kamers van Koop
haudel, 1920 (Staatsblad n°. 712). 

A. CANDIDAATSTELLING. 

Opgave van een canilidaat (candidaten) voor 
cle op . . . . . plaats hebbende verkiezing, 
van leden .van cle K amer van K oophaudel en 

Voor- Plaats Woon-
Naam. letters. Datum. der plaats. 

geboorte. 

., 

\. 
I 

I 
I I I 

De ondergeteekenden, kiezers, bevoegd om 
deel te uemen a.an de bovengenoemde ver
kiezing, verklaren bovengenoemde(n) persoon 
(personen) candidaat te stellen. 

(Handteekeningen der kiezers). 

B. voorzijde : 
K amer van Koophandel en Fabrieken 

te ...... . 

Aan (voorletters) (naam) (grootbedrijf, klein-
bedrijf) n~. . . · . van de kiezerslijst voor 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken 

te .... . . 
Woonplaats : 

Zie ommezijde. 

achterzijde. 
0proeping voor de stemming op . . . . 

(datum/maand/jaar) ter vervulling van .. 
plaatsen) in de K amer van Koophandel en 
Fabrieken te . . . . . . (afd. Grootbedrij f of 
Kleinbedrijf ). 

Candida.ten zijn ; . . . . . . 
(Hier onder elkander te vermelden de namen 

en voorletters der candidaten, zooals die op 
de lijsten voorkomen.) 

Gij behoort tot het stemilistrict . . . . 
waarvan het stembureau zitting houdt te .. 
in . . . . . . van negen uur v.m. tot vijf 
uur n.m. 

Deze kaart mede te brengen. 

Art. 12e van het W etboek van Strnfrecht : 
Rij, die, opzettelijk zich voor een antler 

uitgevende , a.an eene krachtens wettelijk voor
schrift uitgeschreven verk.iezing dee! neemt. 
wordt gestraft met gevangenisstrat van ten 
hoogste een jaar. 

Art. 35 van het ,·eglement voor de Kamers oon 
Roophandel 1920 (Staatsblad n°. 712). 

Uittreksel : de kiezer stemt door in het 
vakje achter elk der namen van de candidaten, 
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welke h ij stemmen wil , een volgnummer te 
plaatsen, dat hij den candidaat toekent , loo
pende van 1 tot ten hoogste het getal , dat 
uitdrukt hoeveel plaatsen te vervullen zij n 
in de atdeeling, waarvoor hij kiezer is. 

Art. 38 van dat reglement : 

Uittreksel : van onwaarde zijn o. m. de 
bil jetten,. waarop meer candidaten zijn ge
kozen, dan er plaatsen te vervullen zijn en 
die, waarop achter geen der candidaten een 
volgnummer is gesteld. 

C. Proces-verbaal van de zitting van het 
~tembureau te . . . . . . voor de verkiezing 
van .. . . lid (leden) van de Kamer van 
K oophandel en Fabrieken te . . . . . . op 
den . . .... 19 

Ret stembureau neemt in het stemlokaal 
plaats des voormiddags ten . ... ure. 

Afdrukken (afschriften) der kiezerslijsten, 
mitsgaders een exemplaar der kie~wet, dPr 
wet op de Kamers van Koophandel, 1920, 
(Staatsb/.ad n°. 152) van het reglement voor de 
K amers van Koophandel 1920 (Staatsbiad 
n°. 712) worden op de tatel, voor het stembu
reau staande, nedergelegd. 

Het stemburcau opent de verzegelde pakken 
met stembiljetten en bevindt, dat hun aantaJ 
bedraagt voor de afdeeling Grootbedrijf . . . . . 
voor de afdeeling Kleinbedrijf ..... 

De stembussen, na onderzocht en volkomen 
ledig bavonden te zijn, worden met twee 
sleutels gesloten, waarvan de eene door den 
voorzitter van het stembureau en de andere 
door . . . . als oudste lid in bewaring wordt 
genomen. 

In elk der stembussen zijn stembiljetten 
geworpen door de op nevensgevoegde lijsten 
door parafeering aangeduide kiezers (IngevaJ 
kiezers geweigerd hebben een stembilJet in 
ontvangst te nemen, hunne namen hier op te 
geven en, ingeval bezwaren, als zijn bedoeld 
bij art. 79 der Kieswet, van toepassing ver
klaard bij art . 35 van het reglement voor de 
K amers van Koophandel 1920, (Staatsblad 
n°. 712) zijn ingebracht, die bezwaren hier te 
vermelden). 

[Heeft zich het geval, bedoeld in art. 81 der 
Kieswet, van toepassing verkla.a.rd bij a.rt. 35 
van het reglement voor de K amers van K oop
handel 1920, (Staatsblad n°. 712), voorgedaan, 
bij te voegen : 

De voorzitter van het stembureau verklaa.rt 
ten . . . ure, dat naar de bevinding van het 

776 

1 embureau wanorde den behoorlijken voort
gang der stemming onmogelijk maakt. 

De stemming wordt daarop geschorst en 
t ot . . . . dag den . . . . . . des voormiddag& 
ten 8 ure verdaagd.] 

Onmiddellijk daarop zijn de stembussen 
verzegeld met het zegel der K amer van K oop
handel en Fabrieken te . . . . en met de 
zegels van ons ondergeteekenden in tegen 
woordigheid der in het stemloka.al aanwezige 
kiezers, nada.t de bus vooraf op de daa.rtoe 
voorgeschreven wijze was gesloten. 

En is hierva.n terstond proces-verbaal op
gemaakt. 

Gedaan te . . . . . , den 

Voorzitter. 

I Leden. 

Ten vijf ure kondigt de voorzitter van het 
stembureau a.an, dat de voor st emming be
paalde tijd verstreken is . De op da.t tijdstip 
in het stemlokaal aanwezige kiezers worden 
tot de stemming toegelaten. 

Aan de aanwezige kiezers wordt bekend 
gema.akt, dat blijkens het aanta.l ingeleverde 
oproepingskaarten .... kiezers aan de stem 
ming hebben deelgenomen voor de afdeeling 
Grootbedrijf, en • . . kiezers voor de af 
deeling Kleinbedrijf en het aantal teruggegeven 
stembiljetten . ... voor de afdeelng Groot· 
bedrijf en .... voor de a.fdeeling Kleinbedrij f 
bedraagt. 

De ter parafeering bestemde afschriften 
(a.fdrukken) der kiezerslijsten worden door 
het stemburea.u gewa.a.rmerkt, met opgave · 
da.t daa.rop zijn gesteld . . . . parafen op d; 
lijst voor de afdeeling Grootbedrijf . . . . , voor 
de a.fdeeling Kleinbedrijf .. . . 

Zoowel deze a.fschriften (deze afdrukken ) 
als de niet gebruikte stembiljetten, de terug· 
gegeven stembiljetten en de ingeleverde ka.a.r
ten voor elk der beide afdeelingen worden in 
a.fzonderlijke verzegelde papieren gesloten. 

[Ingeval de stemming geschorst en herva.t 
is, te vermelden : De zegels der stembus, welke 
bij de geschorste stemming gebezigd en voor 
den a.a.nva.ng der herva.tte stemming aan het 
stembureau is ingeleverd, worden onderzocht 
en (geschonden of ongeschonden) bevonden]. 

Onmiddellijk da.a.rna (na een tijdrui mte 
van .... , in welke het stembureau het stem
lokaal niet heeft verlaten en de stembussen 
onder zijn toezicht heeft gehouden) wordt 
a.chtereenvolgens elk der steinbussen geopend. 
eerst die van de afdeeling Grootb!)drijf. 
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De stembiljetten in elke bus worden dooreen I men verkreeg, nl ... . . . , terwijl ... . 
gemengd en geteld. Hun aantal bedraagt . . . stemmen waren uitgebracht op ... . . ). 
voor de afdeeling Grootbedrijf, . . . . voor Voor elken candidaat is afzonderlijk geno-
de afdeeling Kleinbedrijf. teerd het aantal malen, dat hij hetzelfde volg-

Dit getal, met de opgave van het aantal nummer heeft verkregen. 
der op de afschriften (afdrukken) van de De voorzitter stelt vast, dat het vereischte 
kiezerslijsten gestelde parafen vergelekenzijnde. aantal stemmen voor de afdeeling Grootbedrijf 
is gebleken te zijn even groot als (grooter, verkregen hebben en dus verkozen zijn: 
kleiner dan) het getal der kiezers. 

De uit elke stembus genomen stembiljetten 
worden in verzegeld papier gesloten. 

Er zijn door de in het lokaal aa.nwezige 
kiezers geen bezwaren ingebracht. 

(In geval bezwaren zijn ingebracht, die 
hler te vermelden.) 

En is hiervan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt. 

Het stembureau is gedurende al deze werk
zaamheden onveranderd gebleven. 

(In de samenstelling van het stembureau 

'.~ de volgende verandering(en) voorgekomen.) 
ZIJn 

Gedaan te .. .. . .. den .. .. 
V oarzitter. 

j Leden . 

Naam, 
voorletters. 

Woonplaats. 

voor de afdeeling Kleinbedrijf 

Naam, 
voorletters. 

Woonpla,ats. 

Stemmen
aantal. 

I 
Stemmen
aantal. 

Er blijken nog te vervullen over . ... plaat
Grootbedrijf, 

D. Frocea-i·erbaal van de zitting van het sen in de a.fdeeling Kleinbedrijf de overige 

hoofdstembureau te . . . . . tot het vast- canclidaten in die afdeeling onder volgnum-
stellen van de uitkomst der verkiezing van . mers 1, 2, 3 enz. hebben verkregen .... 
lid(leden) van de K amer van Koophandel en stemmen, zoodat op die wijze het vereischte 
Fabrieken te ..... op den ... • • 19 • • · (ingeval het vijfde lid van a.rt. 38 van het 

H et hoofdstemburea.u neemt zitting in het reglement voor de K amers van K oopha.ndcl 
sternlokaal des .... te .... ure. 1920, (Staatsb lad n". 712): meeste) aantal 

Ontvangen zijn van alle stembureaux n.l. stemmen verkregen hebben en gekozen zijn 
die te . . . . . de processen-verbaal en de . . Grootbeclrijf 
pakken met stembiljetten. De zegels ver- m de afdeeling Kleinbedrijf 
koeron in ongesch onden staat. I =======,;========;==== = 

De voorzitter opont de pakken en telt h et Naam, \ 8ternmen-
totaal c;ler geldig ingevulde stembiljetten voor voorletters. Woonplaats, aantal. 
elke afdeeling, stelt het kiesquotient vast 
op . . . . voor de afdeeling Grootbedrijf, 
op . . . . . voor de afdeeling Kleinbedrijf 
en deelt deze getallen mede. 

De voorzitter opent de stembiljetten. Hij 
deelt na opening van elk stembiljet de af
deeling, waarvoor de stem is uitgebracht, 
en den naarn van elk der ca.ndidaten mede, 
aohter wier naam de kiezer volgnummers heeft 

(Deze alinoa tweemaal te stellen, indien 
in beide afdeelingen nog plaatsen te vervullen 
zijn ; voor elke afdeeling e'nmaal.) 

Het hoofdstembureau heeft van wanrde 
geplaatst, a.lsmede welk volgnu=er (In geval verk.laard . 
van het zesde lid van art . 38 van het reglement stembiljette1 

.. van onwa.arde . 

voor de Kamers van Koophandel 1920 (Staats- Er zijn door de in. het lokaal aanwezige 
blad n ". 712): Hij deelt na opening van elk kitzers geen bezwaren _mg~bracht. . . 
stembiljet mede, op wien de stem is mtge- / (Ingeval bezwaren z1Jn mgebracht, die hler 
bracht en verklaart gekozen in de afdeeling vermelden.) 
Grootbedrijf I En is hiervan aanstonds procee-verbaal op -
Kleinbedrijf .... . , die de meeste stem- gemaakt, 
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19 Augustus 1920. KoNINKLIJR BESLUIT. \ 0. dat de aard en de omvang der werk-
Tegen het verleenen van de in dit art. 

1 
zaamheden verbonden aan dej bediening van 

bedoelde vrijstelling voor het bekleeden I agent van de .V. ,,Nationaal Spaarfo?-ds" te 
der betrekking van agent van de N. V. 's-Gravenhage niet de vrees wettigen dat de 
,,Nationaal Spaarfonds" bestaat geen be- 1 belangen van het onderwijs schade zullen lijden 
zwaar. indien aan den appellant de gevraagde vrij-

WIJ WILHELMINA, ENZ . stelling wordt verleend, en dat daartegen ook 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door I bij het schoolbestuur geen bezwaar bestaat ; 

G. H. van Zijll Langhout, hoofd der Christelijke dat bovendien de vrijstelling voor intrekking 
school te Purmerend tegen het besluit van I vatbaar is wanneer blijkt dat de belangen van 
Ged. Staten van Noord-Hollend van 18 Fehr. het onderwjjs dit vorderen; 
1920, no. 99, waarbij afwijzend is beschikt op Gezien de wet tot regeling van het Lager 
zijn verzoek om vrijstelling van het verbod Onderwijs ; 
tot het bekleeden van bovengenoemde betrek- Hebben goedgevonden en verstaan : 
king gelijktijd.ig met die van agent van de N. V. met vernietiging van het bestreden beslwt 
,,Nationaal Spaarfonds" gevestigd te 's-Gra- aan G. H. van Zijll Langhout, hoofd der 
venhage ; Christelijke school te Purmerend, vrijstelling 

Den Raad van State, Afdeeling voor de te verleenen van de verbodsbepaling bedoeld 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van in art. 59septies onder 2 der gewijzigde wet 
4 Aug. 1920, n°. 236 ; tot regeling van het Lager Onderwijs, voor 

Op de voordracht van Onzen Minister van zooveel betreft het waarnemen der betrekking 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van van agent van de N. V. ,,Nationaal Spaarfonds" 
1 Aug. 1920, n°. 7991 , Afd. ~- 0. F. ; gevestigd te 's-Gravenhage. 

0. dat, nadat G. H. van Zijll Langhout, hoofd Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
der Christelijke school te Purmerend, aan Ged. Wetenschappen is belast, enz. (A. B ,) 
Staten van Noord-Holland bovengenoemde 
vrijstelling had verzocht, deze op het verzoek 20 Augustus 1920. BESLUIT tot nadere wij-
afwijzend hebben beschikt uit overweging dat ziging van het Koninklijk beslwt van 
tot de taak van de agenten van de N. V. ,,Na- 17 December 1917 (Staatsblad n°. 720), 
tionaal Spaarfonds" o. a. behoort het tot stand houdende reorganisatie van het krank-
brengen van inschrijvingen voor genoemd spaar- zinnigengesticht. in de gemeenten Deventer 
fonds ; dat het voor de hand ligt dat dienten- en Diepenveen. S. 716. 
gevolge ook tot de ouders van schoolgaande WIJ WILHELMINA, ENZ. 
leerlingen door den agent verzoeken zullen Op de voordracht van Onzen Minister van 
worden gericht om eene inschrijving voor hunne Binnenlandsche Zaken van 16 Augustus 1920, 
kinderen te nemen waaraan voor de betrok- no. 5948, afdeeling Armwezen ; 
ken ouders financieele lasten verbonden zijn; 1 Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad, 
dat het met het oog op de verhouding tusschen \ no. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
onderwijzer en ouders der leerlingen niet ge- 27 April 1912 (Staatsblad no. 165) ; 
wenscht is dat de ouders door den onderwijzer Hebben goedgevonden en verstaan : 
hunner lrinderen voor eene beslissing hierom-. te bepalen : 
trent worden gesteld te minder omdat een Eenig artil,el. In het ]aatste lid van art. 4 
agent van meergenoemde instelling financieel van Ons besluit van 17 December 1917 (Staats
belang heeft bij de vermeerdering van het ge- bkul, no. 720), gelijk dat lid is gewijzigd bij 
tal inschrijvingen in het Spaarfonds; Ons beslwt van 23 Augustus 1918 (Staatsb/.ad 

dat van dit besluit G. H, van Zijll Langhout n°. 526), wordt in de plaats van ,,31 Des:ember 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 1919" gelezen ,,31 December 1921". ' 
geen vrees behoeft te bestaan dat door het Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
bekleeden der betrekking van agent van de is belast met de uitvoering van dit besluit, 
N. V. ,,Nationaal Spaarfonds" tusschen hem dat in het Staatsbkul, zal worden geplaatst. 
en de ouders der leerlingen ongewenschte ver- Het Loo, den 20sten Augustus 1920. 
houdingen kunnen ontstaan, waardoor de be- WILHELMI JA. 
Jangen van het onderwijs schade zullen lijden; De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
dat hij bovendien de bijverdiensten die hij CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 
door het agentschap verdient, noode kan (Uitge,g. 16 Sept. 1920. ) 
missen; 
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20 Angu.~tus 1920. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
22 l\faart 1904 (Staatsblad n°. 65), waarbij 
aan het bestuur der provincie Noord
holland vergunning is verleend op cen 
terrein in de gemeente Oastricum een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. · 
S. 717 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 Augustus 1920, 
n°. 5971, 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 : 
met intrekking van Ons besluit van 22 Sep

tember 1919 (Staatsblad n°. 584), te bepalen: 
Eenig artikel. In het bij artikel II van 

Ons besluit van 21 Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 222), aan het artikel 2 van Ons besluit 
van 22 Maart 1904 (Staatsblad n°. 65) toe
gevoegde derde lid, zooals dat lid wordt gelezen 
ingevolge Ons besluit van 22 September 1919 
(Staatsblad n°. 584), wordt in de plaats van 
,,31 Augustus 1920" gelezen ,,31 Augustus 
1921". . 

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

Het Loo, den 20sten Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De JJ:[ inister van Binnen/,andsche Zaken; 
CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

( Uitge,g. 16 Sept. 1920.) 

21 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 9 September 
1918 (Staatsblad n°. 546) houdende vast
stelling van bepalingen nopens de ver
krijgbaarstelling van drukwerken, welke 
door de Algemeene Landsdrukkerij worden 
uitgegeven. S. 718, 

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

Binnenlandsche Zaken, van 20 Augustus 1920, 
n°. 5596, afdeeling Algemeen Secretariaat en 
Comptabiliteit; 

Gez1en Ons besluit van 9 September 1918 
(Staatsblad n°. 546) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de 
tarieven in dat besluit bedoeld te wijzigen 
en aan te vullen ; 

Heh ben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Artikel 2 van genoemd besluit 

wordt gelezen als volgt : 
De prijs der uitgaven wordt berekend volgens 

het bij dit b ,sluit b ehooread tarief. 
De prijs der advertentien bedraagt, voor 

zoover geen kostelooze plaatsing is voorge
schreven, 75 cent per regel,. Aan den boek
handel en aan advertentie-bureaux wordt op 
den prijs der advertenties eene korting van 
15 % toegestaan. · 

2. De artikelen 3 tot en met 6 van ge
noemd besluit verva!len. 

3. Dit besluit treedt in werking voor 
zooveel betreft : 

a. de gedrukte witte stukken betreflende 
de wetsontwerpen der Staatsbegrooting met 
Memorien van Toelichting en uitgewerkte 
Staten en het Kort V erslag der vergaderingen 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
bij den aanvang van het nieuwe zittingjaar 
1920-1921; 

b. de overige uitgaven en het advertentie
tarief op 1 October 1920, behoudens dat 
!oopende jaarabonnementen, voor het jaar 
waarvoor deze zijn aangegaan, op den voet 
van het oude tarief blijven bestendigd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 2lsten Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De 111 inister van Binnen/,andsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBR0U0K. 

(Uitgeg. 8 S ept. 1920.) 
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TARIE]' behoorende bij Koninklijk besluit van 21 Augustus 1920 (Staat8blad n°. 718). 

Benaming. 

De Staatsoourant zonder Ootavo-bi1;oegsels . 
Ootavo-bijvoegsels bevattende de aamlooze 

Vennootsohappen . . . . . . . . . . . . 
Ootavo-bijvoegsels bevattende de Coi:iperatieve 

vereenigingen . . . . . . . . . . . . . . 
Ootavo-bijvoegsels bevattende de statuten van 

erkende vereenigingen . . . . . . . . . . 
Ootavo-bijvoegsels bevattende verslagen en 

rapporten 
Ootavo-bijvoegsels bevattende de uitspraken 

van den Raad voor de soheepvaart . . . . 
De bijlage van de Staatsoourant bevattende de 

Pr~oourant der efleoten . . . . . . . . . 
De andelingen van de Staten-Generaal met 

de Bijla~n ...... ..... .... 
De Hande · gen van de Staten-Generaal . . . 
De Bijlagen der Handelingen van de Staten-

Generaal ............... . 
De Handelingen van de Eerste Kamer der Sta-

ten-Generaal 
De Handelingen met de bijla~en, voor zoover 

deze betrekking hebben op e Nederlandsohe 
Kolonien . .... .... .. ..... 

De gedrukte (witte) stukken v ,1 n de Staten-
Geneur l . . ... . . . . ....... 

De gedrukte (witte) stnkken, betreffende wets-
ontwerpen der Staatsbegrooting met me-
morien van toelichting en uitgewerkte staten . 

Het Kort Verslag der Vergaderingen van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal . . . 

Lijsten en · Plans der Staatsloterij 
Het Staatsblad . . . . . . . . . 
Het Register op het Staatsblad 

Bedrag 
per jaar-
abonne-

ment. 

gld. 
25,-

12,-

6,-

15,-

6,-

5,-

6,-

30,-
16,-

16,-

1,50 

7,50 

100.-

-

2,- 2 

10,-
10,-3 
1,-

I 

I 

I 
I 
I 

I 

Bedrag Bedrag 
Bedrag 

per kwar· per vel of 

taalabon-
per gedeelte 

nement. nu=er. van een 
vel. 

gld. gld. gld. 
6,25 0,15 -

- - 0,25 

- - 0,25 

- - 0,25 

- - 0,25 

- - 0,25 

- - 0,10 

7,50 - -
4,- - 0,10 

4,- - 0,10 

- - 0,10 

- - 0,10 

25.- - 0.05 

- I 7.50 1 -

I - - 0,10 
2,50 0,10 

0,20 

Bij het nemen van een abonnement in den loop van het jaar of van een kwartaal op een 
der in d.it besluit genoemde uitgaven worden van de reeds versohenen nummers of vellen 
geen exemplaren verstrekt. Desverlangd worden ze, indien nog voorradig, tegen den vast
gestelden eenheidsprijs bijgeleverd. 

M:ij bekend, 
De Minister van Binnenland8che Zaken, CH. RUYS DE BEERENBR0UOK. 

1 per exemplaar. 2 per zittingjaar bij vooruitbetaling. 
Voor gemeentebesturen f 6.- voor het verpliohte abonnement. 

23 Augu8tus 1920. BESLUIT, houdende be
kendmaking in het S taaltJblad van het te 
Londen op 1 Juni 1920 gesloten verdrag 
tot nadere verlenging van den duur van 
het op 15 Februari 1905 tussohen N ederland 
en Groot-Britannie gesloten arbitrage
verdrag (StaaltJblad 1905, n°. 250). S. 719. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 1 Juni 1920 te Londen ge

sloten verdrag tot nadere verlenging van den 
duur van het op 15 Februari 1905 tussohen 
Nederland en Groot-Britannie gesloten arbi
trage-verdrag, van welk eerstgenoemd verdrag 

een afdruk in Nederlandsohen en Engelsohen 
tekst bij dit besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat bedoeld verdrag is goed
gekeurd bij de wet van 5 Juli 1920 (Staatsblad 
n°. 330) en dat de akten van bekraohtiging 
daarvan te Londen zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van ~en 19den Augustus 
1920, Directie van het Protocol, n°. 19742; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag te doen bekendmaken door 

I de plaatsing van dit besluit in het Staat8blad. 
j Onze Ministers, Hoofden van Departementen. 
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van Algemeen Bestuur zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betrefi, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 6 Sept. 1920.) 

H:rs Majesty the King of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India, 
and Her Majesty the Queen of the Netherlands, 
signatories of the Convention for the pacific 
settlement of international disputes, concluded 
at The Hague on the 29th July, 1899; 

Taking into consideration that bij article 19 
of that Convention the lligh _ Contracting 
Parties have reserved tho themselves the 
right of concluding Agreements with a view 
to referring to arbitration all questions which 
they shall consider possible to submit to such 
treatment; 

Have named as their Plenipotentiaries : 
His Majesty the King of the United Kingdom 

of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India : 
The Right Honourable Earl Curzon of Kedleston 
K.G., His Majesty's Principal Secretary of 
State for Foreign Affairs ; and 

Her Majesty the Queen of the Netherlands : 
,Jonkheer F. Michiels van Verduynen, Charge 
d'Affaires ad interim of the Netherlands in 
London: 

Who, after having communicated to each 
other their reRp'.lcti"'!e full powers, found in 
good and due form, have agreed as follows : 

ABT. 1. The lligh Contracting Parties 
hereby renew for a further period of five years, 
dating from the 12th July next, the Convention 
signed at London on the 15th February, 1905, 
for the settlement by arbitration of certain 
classes of questions which may arise between 
the two Governments. 

ABT. 2. The present Convention shall be 
ratified, and the ratifications shall be exchanged 
at London as soon as possible. 

Done in duplicate at London, the 1st day 
of June, 1920. 

(L. S.) Jhr. F . MrcmELS VAN VERDUYNEN. 
(L. S.) EARL OF KEDLESTON. 

VERTALmG. 
HARE Majesteit de Koningin der Neder

landen, en Zijne Majesteit de Koning van het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannie en 

I Ierland en van de Britsche Overzeesche be
zittingen, Keizer van Indie, onderteekenaren 
van het Verdrag voor de vreedzame beslechting 
van internationale geschillen, gesloten te 
's-Gravenhage den 29sten Juli 1899; 

Overwegende dat de Hooge Contracteerende 

I Partijen zich bij artikel 19 van dat Verdrag 
het recht hebben voorbehouden om overeen
komsten aan te gaan, ten doe! hebbende aan 
arbitrage te onderwerpen alle gevallen die zij 
voor zoodanige behandeling vatbaar zullen 
achten; 

Hebben benoemd tot Hoogst Derzelver 
Gevolmachtigden : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen : J onkheer F. Michiels van Verduynen, 
tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden te 
Londen; en 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannia en Ierland 
en van de Britsche Overzeesche Bezittingen, 
Keizer van Indie : The Right Honourable 
Graaf Curzon of Kedleston, K.G., Zijner 
Majesteit's voornaamsten Secretaris van Staat 
voor Buitenlandsche Zaken ; 

Die, na elkander hunne wederzijdsche 
volmachten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de volgende artikelen z.ijn overeen
gekomen: 

ABT. 1. De Hooge Contracteerende Partijen 
vernieuwen bij dezen voor een verderen termijn 
van vijf jaren, een aanvang nemende den 
12den Juli eerstkomende, het den 15den 
Februari 1905 te Londen geteekend Verdrag 
nopens de regeling door arbitrage van zekere 
soorten van geschillen, welke tusschen de twee 
Regeeringen zouden kunnen rijzen. 

ABT. 2. Deze overeenkomst zal worden 
bekrachtigd en de akten van bekrachtiging 
zullen zoo spoedig _ mogelijk te Londen worden 
uitgewissel d. 

Gedaan in dubbel te Londen, den lsten 
Juni 1920. 
(L. S.) Jhr. F. MrcmELS VAN VERDUYNEN. 
(L. S.) EARL CURZ0N OF KEDLESTON. 

23 A1tgustus 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in het 4de lid van artikel 77 
der Arbeidswet 1919. S. 720. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\finister van 

Arbeid van 24 Juli 1920, afd. Arbeid, n°. 2434; 
Gezien het vierde lid van artikel 77 der 

Arbeidswet 1919; 
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Den Raad van State gehoord 
17 Augustus 1920, n°. 36); 

(advies van , te bevorderen tussohen de ' eisohen der wet

Gezien het nader rapport van Onzen 
noemden :Minister van 19 Augustus 
no. 2781, afd. Arbeid ; 

geving, bij welker uitvoering zij betrokken 
voor- zijn, en de belangen van alle bij den arbeid 
1920, betrokken personen. 

De in arti.J!:el 1, onder b, c, d, e en/, bedoelde 
Hebben goedgevonden en 

navolgende bepalingen vast 
verstaan de ambtenaren onthouden zioh van alle inmenging 

te stellen : in gesohillen tussohen werkgevers en arbeiders, 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 77 
der Arbeidswet 1919, die in dit besluit worden 
aangeduid als de ambtenaren der arbeids
inspeotie, zijn werkzaam onder de bevelen 
van Onzen Minister van Arbeid. 

Zij dragen den titel van : 
a. direoteur-generaal van den arbeid ; 
b. hoofdinspeoteur van den arbeid, inspeo

teur van den arbeid, adjunot-inspeoteur van 
den arbeid, inspeotrioe van den arbeid, adjunot
inspeotrioe van den arbeid, technisoh ambtenaar 
bij de arbeidsinspeotie, oontroleur van den 
arbeid of opziohteres van den arbeid ; 

c. medisoh-adviseur of geneeskundige bij 
de arbeidsinspeotie; 

d. eleotroteohnisoh-adviseur of eleotro-tech
nisch-ingenieur bij de arbeidsinspectie ; 

e. soheikundig-adviseur of scheikundig-in
genieur bij de arbeidsinspeotie ; 

/. landbouwkundige bij de arbeidsinspectie. 
2. De ambtskring van de in artikel 1, 

onder a, c, d, P en f bedoelde ambtenaren 
omvat het geheele Rijk. 

Onze Minister van Arbeid wijst den overigen 
ambtenaren der arbeidsinspectie een of meer 
der in het tweede lid van artikel 77 der Arb1;ids
wet 1919 bedoelde distrioten aan, waarin zij 
werkzaam zullen zijn, en kan hen toevoegen 
aan den directeur-generaal van den arbeid. 

Onze Minister wijst aan ieder van de ambtena
ren der arbeidsinspectie een standplaats aan. 

Van de krachtens dit artikel gedane aan
wijzingen doet Onze Minister zoodra mogelijk 
mededeeling in de Staatscourant. 

3. Alvorens hun ambt te aanvaarden 
leggen de ambtenaren der arbeidsinspectie 
in handen van Onzen Minister van Arbeid, 
elk naar de wijze zijner godsdienstige gezindheid, 
den eed of de belofte af van ijverig, nauwgezet 
en onpartijdig de pliohten te zullen nakomen, 
welke hun ambt medebrengt. 

4. Bij de uitoefening van hun ambt zijn de 
ambtenaren der arbeidsinspectie steeds voorzien 
van eene hun door Onzen Minister van Arbeid 
afgegeven legitimatiekaart. 

5. De ambtenaren der arbeidsinspeotie 
traohten zooveel mogelijk overeenstemming 

voor zoover zij hiertoe niet door Onzen Minister 
van Arbeid of door den direoteur-generaal 
van den arbeid gemaohtigd zijn. 

6. De ambtenaren der arbeidsinspeotie 
nemen behalve in de gevallen door Onzen 
Minister van Arbeid bepaald, zonder diens 
toestemming middellijk nooh onmiddellijk 
dee! aan bedrijven of ondernemingen, onder 
bepalingen van eenige wet vallende, waarvan 
de handhaving of de medewerking aan de 
uitvoering ervan aan hen is opgedragen. 

Zij bekleeden geen antler ambt of andere 
bediening en verriohten geene werkzaamheden 
ten behoeve van derden, dan met toestemming 
van Onzen Minister van Arbeid.· 

§ 2. 

7. 

Van den directeur-generaal van den arbeid. 

Aan het hoofd van den dienst der arbeids-
inspeotie staat de direoteur-generaal van den 
arbeid. 

Bij ziekte, verlof, afwezigheid of ontstentenis 
van den directeur-generaal worden door Onzen 
Minister van Arbeid, voor zooveel noodig, 
maatregelen genomen ter voorziening in de 
tijdelijke waarneming van het ambt. Van de 
genomen maatregelen doet Onze Minister 
zoodra mogelijk mededeeling in de Staats
courant. 

8. De direoteur-generaal van den Arbeid 
is belast met de leiding van- en het toezioht 
op den dienst der arbeidsinspectie. 

Hij bevordert zooveel mogelijk eenheid in 
de vervulling van de taak der overige ambtena
ren der arbeidsinspeotie. 

Hij dient Onzen Mini~ter van Arbeid des
gevraagd van advies en kan Onzen Minister 
voorstellen doen. 

Hij geeft Onzen Minister zoowel mondeling 
als schriftelijk de door dezen verlangde in
liohtingen. 

Jaarlijks brengt hij aa~ Onzen Minister 
v66r een door dezen te bepalen datum verslag 
uit over de werkzaamheden der arbeidsinspecbie; 
daarbij legt hij over de in het laatste lid van 
artikel 11 en het tweede lid van artikel 17 
bedoelde verslagen. 
· Hij is belaat met de zorg voor de samen

stelling van verdere verslagen, waarvan de 
openbaarmaking door Onzen Minister of door 
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hem gewenscht wordt geacht en onderwerpt 
,deze aan het oordeel van Onzen Minister. 

9. De directeur-generaal van den arbeid 
wordt in de vervulling van zijn ambt bijgestaan 
door: 

a. een of meer der in artikel 1, onder b, 
bedoelde ambtenaren ; 

b. den medisch-adviseur en de genees
kundigen bij de arbeidsinspectie voor de 
behandeling van zaken, welke de gezondheid 
van bij den arbeid betrokken personen be
-treffen; 

c. den electrotechnisch-adviseur en de elec
-trotechnisch-ingenieurs bij de arbeidsilispectie 
-voor de behandeling van zaken, welke de 
beveiliging van electrische toestellen en ge-
1eidingen betreffen ; 

d. den scheikundig-adviseur en de schei-
1rnndig-ingenieurs bij de a.rbeidsinspectie voor 
-de behandeling van zaken, welke met schei
kundige onderzoekingen verband houden ; 

e. den landbouwkundige bij de arbeids
inspectie voor de beha.ndeling van zaken, 
-welke den landarbeid betreffen. 

Zij vervullen daartoe de opdrachten, welke 
b.un door dendirecteur-generaa.J wordengegeven. 

Ten behoeve van het instellen van bepaalde 
-onderzoekingen of het verzamelen van bepaalde 
:gegevens kunnen door Onzen Minister van 
Arbeid personen, niet tot de a.mbtenaren der 
a.rbeidsinspectie behoorende, onder de bevelen 
van den directeur-generaal worden werkzaam 
-gesteld. 

In het belang van de eenheid in de uitoefening 
-van den dienst der arbeidsinspectie in de 
districten, bedoeld in het tweede lid van art. 77 
der Arbeidswet 1919, belegt de directeur
·generaal ten minste vier maal 's jaars eene 
vergadering met de districtshoofden der 
.arbeidsinspectie, welke door de overige ambtena
ren der arbeidsinspectie worden bijgewoond, 
voor zoover deze daartoe door den directeur
generaal worden uitgenoodigd. 

Hij houdt voorts de vergaderingen en be
sprekingen met de ambtenaren der arbeids
inspectie, welke hij ten behoeve van de ver
vulling van zijn ambt noodig acht. 

-§ 3. Van de districtshoofden der arbeidsinspectie 
en de hun toegevoegde ambtenaren. 

10. Aan het hoofd van den dienst der 
.arbeidsinspectie in elk der districten, a.ls 
bedoeld in het tweede lid van a.rtikel 77 der 
.Arbeidswet 1919, staat een door Onzen :Minister 
van Arbeid aan te wijzen hoofdinspecteur van 
-den arbeid. 

1920. 

Voor den tijd van ziekte, verlof of a.fwezigheid 
buiten het district of ontstentenis van het 
districtshoofd treedt als zooda.nig op de oudst 
in dienst zijnde inspecteur van den arbeid, 
die in het district werkzaam is gesteld. Indien 
deze verhinderd is zijn ambt te vervullen, 
of geen inspecteur in het district werkzaam 
is gesteld, kan Onze Minister een ambtenaar 
der arbaidsinspectie, niet beneden den rang 
van adjunct-inspecteur, tijdelijk a.ls hoofd 
van het district aanwijzen. 

Van de aanwijzingen, in dit artikel bedoeld, 
doet Onze Minister zoodra mogelijk mede
deeling in de Staatscourant . 

11. Voor zoover de ha.ndhaving en de 
medewerking a.an de uitvoering van wettelijke 
voorschrifien, a.lsmede het opsporen van 
overtredingen da.arvan a.an de ambtenaren 
der a.rbeidsinspectie zijn opgedragen, dra.agt 
het districtshoofd der arbeidsinspectie daarvoor 
zorg in zijn district en oefent het daartoe 
noodige toezicht uit. 

Voorts is hij, behalve met de ta.a.k, hem bij 
of elders krachtens de wet opgelegd, belast 
met de volgende werkzaamheden. 

Hij dient Onzen Minister van Arbeid en den 
directeur-generaal van den arbeid desgevraagd 
van advies en geeft Onzen Minister en den 
directeur-generaal zoowel mondeling als schrifte
lijk de door hen verlangde inlichtingen. 

Hij houdt zich op de hoogte van de arbeids
toestanden in zijn district en van de gebeurte
nissen, die van bclang zijn voor de kennis der 
arbeidsverhoudingen. 

Hij stelt onderzoekingen in en verzamelt 
gegevens, welke voor den dienst der arbeids
inspectie van belang zijn, voor zoover hem 
zulks door den directeur-genera.al wordt opge
dragen of hij dit zelf noodig acht. 

Jaarlijks brengt hij aan den directeur-generaal 
v66r een door dezen te bepalen datum een 
verslag uit over zijne werkzaamheden en over 
die van de onder zijne bevelen werkzame 
ambtenaren, dat is ingericht overeenkomstig 
de aanwijzingen van den directeur-generaal. 

12. Het districtshoofd der arbeidsinspectie 
bezoekt de plaatsen, welke aan zijn toezicht 
zijn onderworpen. Hij wordt in de vervulling 
van zijne ta.ak bijgestaan door de overige 
ambtenaren der arbeidsinspectie, die in zijn 
district werkzaa.m zijn gesteld. Deze staan 
onder zijne bevelen en worden door hem 
in het bijzonder belast met het opsporen van 
overtredingen van wettelijke voorschrifien, 
op welker naleving de ambtenaren der arbeids
inspectie hebben toe te zien. Zij geven den 
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direc~ur-generaal van den arbeid en het dis
trictshoofd zoowel mondeling a.ls schriftelijk 
de door hen verla.ngde inlichtingen. Voor 
zoover die ambtenaren in meer dan een district 
werkzaa.m zijn gesteld, wordt door de betrokken 
districtshoofden in onderling overleg geregeld, 
gedurende welke tijden zij in elk district 
werkzaam zullen zijn, tenzij de directeur-gene
raa.l van den arbeid dienaangaande voor
schriften geeft . 

13. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
zorgen, dat worde volda.a.n a.an de opdrachteu, 
welke door den directeur-generaal van den 
arbeid worden gegeven tot het bezoeken van 
bepaalde plaatsen, welke a.an hun toezicbt 
zijn onderworpen, en tot het uitoefenen van 
toezicht op de naleving van bepa.alde wettelijke 
voorschriften. 

14. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
onthouden zich bij de handhaving van wetten 
en de medewerking a.an de uitvoering ervan 
van het geven van algemeene voorschriften 
bij wijze van reglementen, instructien of circu
laires. 

15. De districtshoofden der arbeidsinspectie 
kunnen Onzen Minister van Arbeid en den 
directeur-generaal van den arbeid voorstellen 
doen. 

Bij inzending van zulk een voorstel a.an 
Onzen Minister zenden zij gelijktijdig een af
schrift ervan a.an den directeur-genera.a.l. 

§ 4. Van den medisch-adviseur, de genees
kundigen, den electrotuhnisch-adviseur, de electro
technisch-ingenieurs en den landbouwkundige 

bij de arbeidsinspectie. 

HI. Behalve met de in a.rtikel 9 omschreven 
taak zijn de medisch-adviseur, de electrotech
nisch-adviseur en de landbouwkundige bij de 
arbeidsinspectie naast de districtshoofden der 
arbeidsinspectie belast met het toezieht, bedoeld 
in het eerste lid van artikl'l 11, de medisch
adviseur voor wover dit verband houdt met 
bepalingen, welke in het bela.ng van de ge
zondheid van bij den arbeid betrokken personen 
zijn vastgesteld, de electrotechnisch-adviseur 
voor zoover het zich uitstrekt over electrische 
toestellen en geleidingen en de landbouwkundige 
voor zoover het betreft den la.nda.rbeid. 

De medisch-a.dviseur wordt bij de vervulling 
zijner taak bijgestaa.n door de geneeskundigen 
bij de arbeidsinspect ie, do electrotechnisch
adviseur door de electrotcchnisch-ingenieurs 
en door een of meer technische ambtenaren 
bij de arbeidsinspectie. 

17. De medisch-adviseur, de electrotech-

nisch-adviseur en de landbouwkundige bij de 
arbeidsinspectie regelen hunne in het vorige 
artikel bedoelde werkzaamheden in overeen 
stemming met de deswege door den directeur
generaal van den a.rbeid gegeven voorschriften. 

J aarlijks brengen zij aan den directeur
generaal v66r een door dezen te bepalen datum 
een versla.g uit over hunne werkzaamheden, 
dat is ingericht overeenkomstig zijne a.a.n
wijzingen. 

Zij dienen Onzen Minister van Arbeid des
gevraagd van a.dvies en hebben gelijke bevoegd
heid, a.ls bij het eerste lid van a.rtikel 15 a.an 
de districtshoofden der arbeidsinspectie is 
toegekend. 

Het bepa.a.!de bij het tweede lid van _ dat 
a.rtikel is op hen van toepassing. 

18. Dit besluit treedt in werking op het 
in a.rtikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 19l!t 
bedoelde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, da.t in het Staatsblad 
za.l worden geplaatst en waarva.n afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenka.mer. 

Het Loo, den 23sten Augustus 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, .AALBERSE. 

(Uitgeg. ·s Sept. 1920.) 

24 AugU8tU8 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een a.lgemeenen maatregel van bestuur, 
a.ls bedoeld in het eerste lid, onder b, 
van artikel 1 der Arbeidswet 1919. S. 721. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 22 Juli 1920, n°. 2450, a.fdeeling 
Arbeid; 

Gezien het eerste lid, onder b, van a.rtikel l 
der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Augustus 1920 n°. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Augustus 1920, 
no. 2780, a.fdeelw.g Arbeid ; 

Hebben goed6evonden en versta.an : 
vast te stelle,.i de navolgende bepalingen : 
Art. 1. Tot he tijdstip, waarop in werking 

treedt de wet V<t,n 26 Ma.art 1920 (Staatsblad 
n°. 156), tot wijziging van de Mijnwet 1903 
(Staatsblad 1904, n°. 73) worden onder boven
gronds gelegen werken en inrichtingen van 
mijnen, waarop de Arbeidswet 1919 niet van 
toepassing is, verstaan alle bij de exploitatie 
eener mijn behoorende bovengronds gelegen 



787 24-25 A U G U 8 TU S. 1920 

werken en inrichtingen met uitzondering van 
kantoren. 

2. Dit besluit treedt in werking op het in 
artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
bepaalde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal II 

worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1920. I 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

(Uitgeg. 8 Sept. 1920.) 

24 AttgUBtus 1920. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 15den 
April 1914 (Staatsblad n°. 176), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den 
2lsten Juli 1919 (Staatsblad n°. 502), 
houdende vaststelling van voorschriften 
ten aanzien van ambtenaren en bedienden 
bij de Algemeene Rekenkamer. S 722. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van de Algemeene Reken
kamer van den 2den Augustus 1920 la. B. Q. S. 
en het rapport van Onzen Minister van Financien 
van den 16den Augustus 1920, n°. 141, Generale 
Thesaurie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
te wijzigen Ons besluit van den 15den April 1914 
(Staatsblad n°. 176) laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van den 2lsten Juli 1919 (Staatsblad 
no. 502); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen als volgt : 
In artikel 1 van Ons besluit van 15 April 1914 

(Staatsblad n°. 176), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van den 2lsten Juli 1919 (Staatsblad 
no. 502), wordt in plaats van ,,7 Referendarissen" 
gelezen ,,1 Administrateur, en 6 Referenda
rissen" . . 

Onze Minister van Financien lS belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvar,i. 
afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De M i•iater van Financien, DE V:au:s. 
( Uitgeg. 1 Se'J)t. 1920.) 

25 Attguatus 1920. BESLUIT tot vervanging 
van het diploma van geexamineerd en 
beeedigd landmeter, ingesteld bij Konink
lijk besluit van 28 Juli 1865 (Staatablad 
n°. 87), zoos.ls dat is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 30 Juni 1882 (Staatsblad 
n°. 78) door het einddiploma van den 
3-jarigen cursus tot opleiding van land
meters te W ageningen, ingesteld bij 
Koninklijk besluit van 16 September 1918 
(Staatsblad n°. 548). S. 723. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
Onze Ministers · van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Landbouw, Nijverheid en 
Handel en van Financien van 17 Mei 1920, 
n°. 652rv, afdeeling Middelbaar Onderwijs, 
van 10 Juni 1920, Directie van den Landbouw, 
n°. 8465, lste afdeeling en 14 Juni 1920, n°. 184, 
afdeeling Hypotheken en Kadaster ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
diploma van geexamineerd en beeedigd land
meter, ingesteld bij Koninklijk besluit van 
28 Juli 1865 (Staatsblad n°. 87), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 30 Juni 1882 (Staatsblad 
n°. 78), te vervangen door het einddiploma. 
van den drie-ja.rigen cursus tot opleiding van 
landmeters te W ageningen, ingesteld bij Ons 
besluit van 16 September 1918 (Staatsblad 
n°. 548); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Juli 1920, n°. 34) ; 

Gezien de nadere rapporten van Onze voor
noemde Ministers van 5 Augustus 1920, n°. 
50201, afdeeling Middelbaar Onderwijs, van 
16 Augustus 1920, Directie van den Landbouw, 
n°. 12729, l ste afdeeling, en van 19 Augu~tus 
1920, n°. 113, afdeeling Hypotheken en Ka
daster; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De titel van gediplomeerd en be

eedigd landmeter wordt verkregen door hen, 
die in het bezit zijn van het einddiploma. van 
den driejarigen cursus tot opleiding van land
meters te W ageningen, ingesteld bij Ons besluit 
van 16 September 1918 (Staatsblad n°. 548) 
na het affeggen van den in artikel 2 van dit 
besluit omschreven eed. 

2. Op vertoon van het einddiploma, in 
artikel 1 genoemd, worden belanghebbenden 
door den rechter van het kanton, waarin zij
wonen, toegelaten tot het afleggen van den 
navolgenden eed of de belofte : 

,,Ik zweer (beloof) dat ik in de uitoefening 
van het beroep van landmeter eerlijkheid, 
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na.uwkeurigheid en onzijdigheid zal betrachten". 
,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig 

(Da.t beloof ik)". 
3. De ka.ntonrechter, in wiens handen de 

eed of belofte is a.fgelegd, stelt daarvan aan
teekening op het einddiploma., in a.rtikel 1 
genoemd 

4. Dit besluit treedt in werking den lsten 
Janua.ri 1923 ; de besluiten van 28 Juli 1865 
(Staatsbla.d, n°. 87) en van 30 Juni 1882 (Staats
bla.d, n°. 78) worden met dien datum ingetrokken. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitv~ering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsbla.d, zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, den 25 Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en w ete:nschappen, J. Tu. DE VISSER. 

De Minister vanLandbouw,Nijverheid en Handcl, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 23 Sept. 1920.) 

25 AugU8tUS 1920 BESLuIT tot wijziging van 
het Koninklijk be31uit van 7 Februari 
1920 (Staatsbla.d, n°. 61\, houdende nadere 
regeling van de porten der brieven en 
andere stukken, welke per zeepost uit Ne
derlandsch-lndie, Suriname en Curayao 
worden gezonden naar Nwerland. S. 724. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister va.n 
Kolonien van 10 Juli 1920, afdeeling K abinet 
(p. t.) no. 1 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 27 
Juli 1920, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Augustus 1920, 
Afdeeling Kabinet p. t., n°. 19; 

En lettende op artikel 21 van het Algemeen 
Postverdrag va.n Rome van 26 Mei 1906 (Staats
bla.d, 1907, n°. 239) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa.len: 
I. Artikel 1, 1°, van Ons besluit van 7 Fe

bruari 1920, n°. 67 (Staatsbla.d, n°. 61, wordt 
gewijzigd en gelezen als volgt : 

1~. bij verzending uit Nederlandsch-lndie: 
a. voor brieven, voor een gewicht van niet 

meer dan 20 gram va.n 12'.~ cent, en voorts 
voor elk meerder gewicht van 20 gram of gedeel
te van 20 gram 7 ½ cent daarboven ; 

b. voor briefkaarten 5 cent per enkele kaart 
en 10 cent voor een dubbele kaart, dat is met 
vooruitbetaald a.ntwoord: 

c. voor gedrukte stukken 2½ cent per 50 
gram of gedeelte van 50 gram; 

d. voor pa.pieren en bescheiden en monsters 
of stalen van koopwaren 2½ cent per 50 gram 
of gedeelte van 50 gram, met toepassing, wat de 
papieren en bescheiden betreft, van een mini
mum van 12½ cent en wat de monsters of stalen 
van koopwaren betreft, van een minimum van 
5 cent onder een afzonderlijk adres . 

Bijeenvoeging van gedrukte stukken, papie
ren en bescheiden en monsters of stalen van 
koopwaren onder Mn omslag is geoorloofd. 

Het minimum port van 5 cent is op elk.e zen 
ding van toepassing, indien de zending uit ge
dru kte stukken en monsters of stalen van koop
waren bestaat en van 12½ cent, indien de 
verzending papieren en bescheiden bevat. 

II. Dit besluit treedt in werking op een door 
den Gouverneur-Generaal van .Vwerlandsch
lndie te bepalen dag. 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE ORA.A.FF. 

( Uitgeg. 9 Sept. 1920.) 

25 Augustus 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop de wetten van 
29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 278 en 279), 
zoomede het Koninklijk besluit van 11 Au
gustus 1920 (Staatsbla.d, n°. 703), voor 
zooveel betreft de daarin opgenomen 
bepalingen tot wijziging van de voor
schriften van de tarieven van geregtskosten 
in strafzaken en van het Koninklijk besluit 
van 18 December 1874 (Staatsblad n°. 212) 
ten aanzien van de getuigen en deskun
digen, derhalve ,met uitsluiting van de 
wijzigingen ten aanzien van de deurwaar
ders, in werking zullen treden. S. 725. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 21 Augustus 1920, 4de Afrleeling 
~ 0 • 857; 

Gezien artikel 10 der wet van 29 Mei 1920 
(Staatsbla.d, n°. 278), artikel 2 der wet van 29 Mei 
1920 (Staatsbla.d, n°. 279) houdende wijziging 
der wetten betrefiende vaststelling der tarieven 
van geregtskosten in strafzaken, waarvan de 
gewone regter en die waarvan de militaire 
regter kennis neemt ; zoomede op artikel II 
van Ons besluit van 11 Augustus 1920 (Staats
bla.d, no. 703) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan ; 
te bepalen : 
10. dat de artikelen 1, sub a tot en met c, 

2, 3, 4, 5, 7, voor zooveel betreft het daarbij 
bepaalde onder c, d, /, g en h en artikel 8 der 
wet van 29 Mei 1920 (Staatsbl.ad n°. 278), 
zoomede de wet van 29 Mei 1920 (Staatsbl.ad 
no. 279), in werking zullen treden op 1 Octo
ber 1920; 

2°. dat op bovengenoemd tijdstip mede in 
werking treedt Ons besluit van 11 Augustus 
1920 (Staatsbl.ad n°. 703), met uitzondering 
van de bij dat besluit bedoelde wijzigingen 
in artikel 1, artikel 31, artikel 43 en artikel 54 
bepaald. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl.ad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 9 Sept. 1920.) 

26 Augustus 1920. BESLUIT tot vernietiging 
van de besluiten van den Raad der ge
meente Zwolle van 22 September 1919 
en 22 December 1919, waarbij onder
scheidenlijk een nieuwe algemeene politie
verordening werd vastgesteld en een 
tweetal artikelen d ier verordening werden 
gewijzigd. S. 726. 

betrekking tot de beide bovenvermelde ver
ordeningen, terwijl evenmin in de besluiten 
melding is gemaakt van een omstandigheid 
als bedoeld in artikel 6, 3de lid, der Gezond
heidswet; 

Overwegende, dat de besluiten van den raad 
der gemeente Zwolle derhalve zijn genomen 
in strijd met de wet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentew~t ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 Augustus 1920, n°. 29)); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Arbeid van 23 Augustus 1920, n°. 15162, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevcinden en verstaan : 
de besluiten van den raad der gemeente 

Zwolle van 22 September 1919 en 22 December 
1919, waarbij onderscheidenlijk een nieuwe 
algemeene politieverordening werd vastgesteld 
en een tweetal artikelen dier verordening 
warden gewijzigd, te vernietigen wegens strijd 
met 'de wet. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 14 Sept. 1920.) 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 27 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging 
Op de voordracht van Onzen Minister van van het besluit van den 6den Augustus 

Arbeid van 14 Juli 1920, n°. 11243, afdeeling 1920 (Staatsbl.ad n°. 686) houdende toe-
Volksgezondheid ; kenning eener uitkeering aan gemeenten 

Overwegende, dat de raad der gemeente uit de opbrengst der Oorlogswinstbe-
Zwolle bij zijn besluiten van 22 September lasting. S. 727. 
en 22 December 1919 onderscheidenlijk een WIJ WILHELMINA, ENZ. 
nieuwe algemeene politieverordening heeft Op de voordraoht van Onzen Minister van 
vastgesteld en een tweetal artikelen dier ver- Financien van den 23 Augustus 1920, n°. 158, 
ordening heeft gewijzigd ; Generale Thesaurie ; 

Overwegende, dat in bedoelde algemeene I Gezien de wet van den 30 Juli 1920 (Staats
politieverordening een hoofdstuk voorkomt I bi.ad no. 631) tot wijziging en verhooging van 
betreflende de reinheids- en gezondheidspolitie, het zevende Hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
op welk ontwerp mede betrekking had de I voor het dienstjaar 1920 (Tweede uitkeering 
w_i~ziging va°: de verordening, vastgesteld J a~n gemeenten uit de opbrengst der Oorlogs-
b1J raadsbeslmt van 22 December 1919 ; WlllStbelasting); 

Overwegende, dat artikel 6 der Gezondheids- Gelet op Ons.besluit van_den 6 Augustus 1920 
wet bepaalt, dat besluiten en verordeningen (Staatsblad n°. 686); · 
van gemeenteraden in het belang van de Hebben goedgevonden en verstaan: 
volksgezondheid niet worden vastgesteld of Met wijziging van den aan Ons voormeld 
aangevuld dan na ingewonnen advies van de besluit toegevoegden staat aan de gemeente 
gezondheidscommissie, voor de gemeente in- Goudswaard als uitkeering uit de opbrengst 
gesteld ; der Oorlogswinstbelasting een bedrag van 

Overwegende, dat het advies van de ge-
1 

f 1480 toe te kennen. 
zondheidscommissie niet is ingewonnen met Onze Minister van Financien is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, dat in het Staata
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financitn, DE VRIES. 
(Uitgeg, 10 Sept. 1920.) 

27 Augustus 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het formulier voor het beschrijvingsbiljet 

~ der personeele belasting. S. 728. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van On7;en Minister van 

Financien van 6 Augustus 1920, n°. 166, af
deeling Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 40 der Wet op de Personeele 
Bela.sting 1896 ; 

Herzien Ons besluit van 8 November 1919 
(Staatsbl.ad no. 741) ; 

Den Raad ven State gehoord, a.dvies van 
19 Augustus 1920, n°. 15 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Augustus 1920, 
n°. 78, afdeeling Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
In vraag X van het bij ons besluit van 

8 November 1919 (Staatabl.ad n°. 741) vastge
stelde formulier voor het beschrijvingsbiljet 
voor de personeele belasting wordt in de plaats 
van ,,hoofdzakelijk" gelezen: uitsluitend of 
hoofdzakelijk. 

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

Het Loo, den 27sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financil!n, DE VRIES. 
( Uitgeg. 9 Sept. 1920.) 

27 Augustus 1920. BESLUIT, houdende bekend
making in het Staatablad van het op 
13 April 1920 gesloten uitleveringsverdrag 
met Groot-Britannil!, betreffende de Ge
federeerde Maleische Staten. S. 729. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 13 April 1920 te Londen 
gesloten uitleveringsverdrag met Groot-Bri
tannil!, betrefl.ende de Gefedereerde Maleische 
Staten; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd verdrag op 4 Augustus 1920 
te Londen zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister 

van Buitenlandsche Zaken van 19 Augustus 
1920, Directie van het Protocol, n°. 19741 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoeld verdrag, waarvan een afdruk in 

Nederlandschen en Engelschen tekst hierbij 
is gevoegd, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatablad. 

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

Het Loo, den 27sten Augustus 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buitenl.and-sche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 14 Sept. 1920.) 

His Majesty the King of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India, 
and Her Majesty the Queen of the Netherlands, 
considering it advisable to regulate by a Treaty 
the extradition of fugitive criminals between 
certain British protected States in the Malay 
Peninsula and the territories of Her said 
Majesty, have appointed a<1 their Plenipoten
tiairies for this purpose : 

His Majesty the King of the Urrited Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyol).d the Seas, Emperor of India : 
the Right Honourable Earl Curzon of Kedleston, 
K.G., His Majesty's Principal Secretary of State 
for Foreign Affairs ; and 

Her Majesty the Queen of the Netherlands: 
Jonkheer R. de Marees van Swinderen, Her 
Majesty's Chamberlain, Envoy Extraordinary 
and Minister Plenipotentiary at the Court of 
St. James; 

Who, being duly authorised thereto, have 
agreed to and concluded the following articles : 

ART. 1. The provisions of the Extradition 
Treaty between Great Britain and the Nether
lands, signed on the 26th September, 1898, 
shall apply to extradition between the territories 
of Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and the British protected States in the Malay 
Peninsula mentioned in the list hereto annexed, 
equally as if these States were foreign posessions 
of His Britanrric Majesty. 

If after the signature of this Treaty it should 
be considered advisable to apply its provisions 
to British protected States in the Malay Penin
sula other than those mentioned in the list 
annexed to this Treaty, then, after agreement 
arrived at between the respective Govern-
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ments, its provisions shall apply also to these 
other States. 

ART. 2. For the purposes of the application 
of the Treaty of the 26th September, 1898, 
the natives of the said British protected States 
11hall be regarded as British subjects. 

ART. 3. Re.quisitions for extradition under 
the present Treaty shall, subject to the exception 
mentioned below, be in accordance with the 
provisions of article 18 of the Treaty of the 
26th September, 1898, as if the said British 
protected States were foreign possessions of 
His Britannic Majesty. 

In deviation from article 18 of the said Treaty 
the period of provisional arrest shall be three 
months. 

ART. 4. The present Treaty shall be ratified 
and the ratifications shall be exchanged at 
London as soon as possible. 

The Treaty shall come into operation three 
months after the date of the exchange of rati
fications. It shall remain in force as long a~ 
the Extradition Treaty between Great Britain 
and the Netherlands of the 26th September 
1898, remains in force, and shall lapse with the 
termination of that Treaty. 

In witness whereof the respective Plenipoten
tiaries have signed this Treaty and have affixed 
thereto the seal of their arms. 

Done in duplicate at .London the 13th day 
of April, 1920. 
(L. 8.) R. DE M.ffiEES VAN SWINDEREN. 
(L. 8.) CURZON 01!' KEDLESTON. 

ANNEX. 

List of 8tatM referred to in Article 1. 

The Federated Malay States, viz. :
Perak, 
Selangor, 
Negri Sembila.n, 
Pahang. 

VERT.A.LING. 
HARE Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannia en Ierland 
en van de Britsche· Overzeescbe Gebieden, 
Keizer van India, het raadzaam achtende door 
een Verdrag de uitlevering van voortvluchtige 
misdadigers tusschen zekere Britsche Pro
tectoraten op het Maleische Schiereiland en de 
gebieden van Hare genoemde Majesteit te 
regelen, hebben te dien eindetotHoogstderzelver 
Gevolmachtigden aangewezen : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
Jonkheer R. de Marees van Swinderen, Hoogst-

derzelver K amerheer en Buitengewoon Gezant 
en Gevolmachtigd Minister bij het Hof van 
St. James; en 

ZiJne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot Brioannie en Ierland 
en van de Britsche Overzeesche Gebieden, 
Keizer van Indie: the Right Honourable Graaf 
Curzon, K.G., Zijner Majesteits Vocirnaamsten 
Secretaris van Staat voor Buitenlandsche 
Zaken; 

Die, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, om
trent de volgende punten zijn overeengekomen 
en die hebben vastgesteld: 

ART. 1. De bepalingen van het tusschen 
Groot-Britannia en Nederland op 26 September 
1898 onderteekende Uitleveringsverdrag zullen 
van toepassing zijn op uitleveringen tusschen de 
gebieden van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden en de Britsche Protectoraten op 
het Maleische Schiereiland, genoemd in de 
hierbij gevoegde lijst, gelijkelijk alsof deze 
Protectoraten overzeesche bezittingen van 
Zijne Britsche Majesteit waren. 

Indien na de onderteekening van dit verdrag 
het wenschelijk zou worden geacht de bepalingen 
ervan van toepa.ssing te doen zijn op andere 
Britsche Protectoraten dan die, genoemd in 
de bij dit Verdrag gevoegde lijst , zullen na 
verkregen overeenstemming tusschen de be
trokken Regeeringen, de bepalingen van het 
Verdrag eveneens ten aanzien van die andere 
staten van toepa.ssing zijn. 

ART. 2. Voor wat betreft de toepassing 
van het Verdrag van 26 September 1898 
zullen de inboorlingen van de genoemde Pro
tectoraten beschouwd worden a.ls Britsohe 
onderdanen. 

ART. 3. A,mvragen om uitlevering kraohtens 
dit Verdrag zullen, behoudens de hieronder 
te noemen uitzondering, gesohieden overeen
komstig de bepalingen van artikel 18 van het 
Verdrag van 26 September 1898, alsof de ge
noemde Proteotoraten overzeesohe bezittingen 
van Zijne Britsohe Majesteit waren. 

In afwijking van artikel 18 van genoemd 
Verdrag zal de termijn voor voorloopige aan
houding drie maanden bedragen. 

ART. 4. Dit Verdrag zal worden bekraohtigd 
en de akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk te Londen worden uitgewisseld. 

Het Verdrag za.l in werking treden drie 
maanden nadat de akten van bekrachtiging 
zullen zijn ui tgewisseld. Het za.l zoo lang 
van kraoht blijven a.ls het Uitleveringsverdrag 
tussohen Groot•Brita.nnie en Nederland van 
26 September 1898 van kraoht zal blijven ; 
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en zal vervallen met de beeindiging van dat 
Verdrag. 

Ter oorkonde waarvan de wederzij dsche 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend en van hunne zegels hebben voorzien. 

Gedaan in dubbel te Londen den 13 April 
1920. 

(L .B.) R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
(L.B.) CURZON OF KEDLESTON. 

AfNHANGSEL. 

Li,jst van Staten bedoeld in Artikel 1. 

De Gefedereerde Maleische Staten, te weten : 
Pera.k, 
Selangor, 
:Negri Sembila.n, 
Pahang. 

27 Auguatus 1920. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelling van heffi.ngsbedragen, genoemd 
in het Koninklijk Besluit van 25 Juni 1920 
(Staatsb/,ad n°. 317). S. 730. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

La.ndbouw, Nijverheid en Handel van 13 Augus· 
tus 1920, afdeeling Melk- en Melkproducten· 
voorziening, n°. 6020; en van Onzen Minister 
van Financien van 23 Augustus 1920, n°. 116, 
a.fdeeling Genera.le Thesaurie ; 

Gezien Ons besluit van 25 Juni jl. (Staatsblad 
n°. 317); 

Hebben goedgevonden en versta.a.n : 
de in dit besluit genoemde heffingsbedragen 

nader vast te stellen : 
voor boter op . f 0,40 per K.G. ; 
voor room op . . . . f 0,20 per L. ; 
voor kaas op ..... f 0,50 per K.G. 

Onze Ministers van La.ndbouw, Nijverheid 
en Handel en van Financien :cijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

D eMiniBter van La?Ul,bouw, Nijve,·heid en Handel, 
H. A. VAN IJssELSTEIJN. 

De M-iniste1· van F'inancii!n, DE VRIES. 
( Uitgeg. 13 Sept. 1920.) 

27 Augustus 1920. MlssIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken a.an de gemeen
tebesturen aangaande voorschriften be
treffende bevolkingsboekhouding. 

Ik heb de eer Uwe aandacht te vestigen op 
het Koninklijk besluit van 11 Augustus jl. 
(Staatsblad n°. 698), waarbij ingaande 1 Januari 
1921 met intrekking va-n de Koninklijke be-

sluiten van 27 Juli 1887 (Staatsblad nos. 140-
en 142), zooals die sedert werden gewijzigd, de 
voorschriften omtrent het houden van bevol
kingsregisters nader zijn vastgesteld, alsmede 
op het Koninklijk besluit van 11 Augustus jl. 
(Staatsblad n°. 699) tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad 
no. 141), regelende de verplichtingen der inge
zetenen tot het doen van aangifte voor de 
bevolkingsregisters. 

Blijkens art. 1, 1 •, 2• en 3• lid, van eerst
genoemd Koninklijk besluit zal het gezinsre
gister in boekvorm (vast- of losbladig) dan we] 
desverlangd in den vorm van gezinskaarten 
zijn te houden volgens model n°. 1. Het, 
thans bestaande model voor gezinsregisters, 
waaronder ook de gezinskaarten zijn te be
grijpen, kan intusschen tot einde 1930 in ge
bruik blijven. 

Het 4• en 5• lid van voormeld art. 1 beoogen 
vrijwillige invoering van het persoonskaarten
stelsel volgens de modellen nos. 2 en 3 nevens 
het gezinsregister als vorenbedoeld. 

Hoewel dit stelsel eerst tot zijn recht komt 
bij algemeene verplichte invoering, worden de 
gemeentebesturen bereids in de gelegenheid 
gesteld persoonskaarten naar een uniform model, 
verschillend voor mannen en vrouwen, a.an te 
leggen. 

Ter tegemoetkoming in de kosten zullen de 
kaarten kosteloos door het Rijk verstrekt 
worden benevens bij eersten aanleg omslagen 
voor het bijeenhouden van de kaarten, een en 
ander evenwel eerst met ingang van een bij 
Koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Het 
ligt in de bedoeling het vaststellen van dat 
tijdstip eerst te . bevorderen, wanneer een vol
doend aantal gemeenten, welke gezamenlijk 
een aanmerkelijk aantal inwoners hebben, zich 
tot het aanleggen van persoonskaarten bereid 
verklaart. 

Het zou door mij op prijs worden gesteld, 
indien elk gemeentebestuur in de maand Fe
bruari 1921 a.an den Commissaris der Koningin 
kennis gave of het al dan niet tot de onder
werpelijke invoering van het persoonskaarten
stelsel wenscht over t e gaan, zoomede, of het 
al dan niet prijs zou stellen op eene algemeene 
verplichte invoering van dat stelsel. Daarbij 
ware mededeeling te doen van het aantal 
mannen en vrouwen en van het tote.al personen, 
in elke gemeente blijkens de volkstelling op 1 Ja
nuari 1921 volgens devoorloopige bekendecijfers 
gevestigd. 

Ten einde die invoering te bevorderen en de 
voordeelen van het persoonskaartenstelsel aa.n 
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het licht te brengen, volgt bier eene korte uit
eenzetting van dat stelsel. 

Elke persoon, die in bet gezinsregister eener 
gemeente staat of wordt ingeschreven, wordt 
bovendien afzonderlijk beschreven op eene 
persoonskaart, die voor een man licht gee! van 
kleur, voor een vrouw wit is. Deze persoons
kaarten zullen worden aangemaakt van eene 
kartonsoort van groote duurzaamheid, waardoor 
zij enkele eeuwen kunnen worden gebruikt. 
Om dit lange gebruik der kaarten ook in antler 
opzicbt mogelijk te maken, dienen zij beschreven 
te worden met eene inktsoort, die den invloed 
van licht, lucht en vocht zoodanig weerstaat, 
dat het schrift gedurende bet gebruik van de 
kaart niet verdwijnt, zelfs niet verbleekt. Deze. 
inktsoort zal vanwege mijn Departement tegen 
den kostenden prijs aan de gemeentebesturen 
worden verstrekt. Het gebruik van eene 
andeye inktsoort is niet geoorloofd. 

De persoonskaart is bestemd om den daarop 
beschrevene gedurende zijn gebeele !even te 
volgen naar e!ke gemeente binnen bet Rijk, 
waar hij zich metterwoon mocht vestigen, om 
aldaar dee! uit te maken van bet bevolkingsre
gister. Zoodoende woi:den de aanteekeningen 
omtrent wijzigingen in den burgerlijken staat, 
in bet beroep, in de nationaliteit, in den gods
dienst enz. niet telkens bij elke verandering van 
woonplaats afgebroken, docb worden deze tot 
den dood toe bijeengebouden. 

Het beboeft geen betoog, dat, als de per
soonskaart bij aanleg in overeenstemming is 
met de gegevens uit de registers van den bur
gerlijken stand, bet bevolkingsregister ten op
zicbte van de geslacbtsnamen, voornamen, 
geboorteplaatsen, geboorte-data, afkomst en 
veranderingen in den burgerlijken sta-at etc. 
steeds juiste gegevens . bevat. Immers de 
fouten, die tbans bij het opmaken van getuig
schriften van verandering van werkelijke 
woonplaats vaak worden gemaakt of door 
foutieve overneming van de gegevens dezer 
getuigschriften ontstaan, worden alsdan ver
meden, omdat die getuigschriften niet meer 
als grondslag van de inscbrijving dienen. 

Bij vertrek naar bet buitenland dan we! eene 
Nederlandsche kolonie of bezitting, worden de 
persoonskaarten opgezonden na-ar bet Centraal 
Bureau voor de Statistiek, van waar ze warden 
opgevraagd, als de personen weder in bet land 
terugkeeren, en we! door bet bestuur der ge
meente, waar zij zicb vestigen. Worden op 
die aan bet Centraal Bureau gezonden kaarten 
de redenen van bet vertrek en de gegoedheid 
der vertrekkenden medegedeeld en de landen 

van bestemming acbter de afschrijvingen ver
meld, dan kunnen zij tevens dienen tot bet 
samenstellen van de statistiek van de landver
buizing, waardoor de, gemeentebesturen van 
een grooten jaarlijks wederkeerenden last 
warden bevrijd. 

Bij overlijden wordt de persoonskaart. nadat 
daarop enkeie· bijzonderbeden warden vermeld 
(gemeente en plaats van overlijden, doods
oorzaak enz.) opgezonden naar bet Centraal 
Bureau voor de Statistiek, om tot grondslag 
te dienen van de verzameling der sterfte
statistiek. Deze laatste zal daarbij aan nauw
keurigheid winnen, terwijl tevens de gemeente
besturen worden ontslagen van bet opmaken 
van sterftekaarten. 

Bij algemeene invoering van bet persoons
kaartenstelsel zullen bij Koninklijk besluit de 
noodige voorschriften te dier zake zijn te geven, 
waaraan zal behooren te worden toegevoegd 
eene uitvoerige bandleiding voor de bebandeling 
van de kaarten en de regeling van bet inter
communaal verkeer. 

Het reeds nu aanleggen van persoonskaarten 
strekt alleen om zooveel mogelijk gereed te 
zijn, wanneer de algemeene invoering later volgt. 

Vooralsnog zullen die kaarten zooveel doen
lijk als voren aangegeven zijn te bebandelen en 
we! als volgt : 

1°. bij verbuizing van een persoon naar 
eene andere gemeente, zal de kaart naar bet 
bestuur dier gemeente zijn te zenden, indien 
bedoelde gemeente bet persoonskaartenstelsel 
toepast, en anders zal de kaart door bet be
stuur der gemeente, welke metterwoon wordt 
verlaten, zijn te bewaren ; 

2°. bij vertrek van een persoon naar bet 
buitenland dan we! naar eene Nederlandscbe 
kolonie of bezitting alsmede bij overlijden van 
een persoon zal de kaart naar bet Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn te zenden. 

Voor geregelde bekendmaking van de ge
meenten, waar bet persoonskaartenstelsel wordt 
toegepast, zal vanwege mijn Departement 
worden gezorgd. 

Den gemeentebesturen zij nog met aandrang 
aanbevolen er voor te zorgen: 1°. dat in de 
rubriek van den burgerlijken staat van model 
no. 1, kolommem 8 en 9, de letter T geene 
andere beteekenis krijgt dan de aanduiding, 
dat bet huwelijk, door de persoon aangegaan, 
na vijfjarige scheiding van tafel en bed is ont
bonden ; 2°. dat de getuigschriften van ver
andering van werkelijke woonplaats door de 
belanghebbenden steeds worden onderteekend4 

(W. v. dB. A.) 
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28 August'U8 1920. BESLUIT, houdende vast· 
stelling van een a.lgemeenen ma.a.tregel van 
bestuur, a.ls bedoeld in a.rtikel 97, 2e en 
3e lid, der Arbeidswet 1919. S. 731. 

WIJ WILHELMINA, E~z. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Arbeid van 30 Juli 1920, n°. 2560, a.fdeeling 
Arbeid; 

Gezien het tweede en het derde lid van 
a.rtikel 97 der Arbeidswet 1919; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
24 Augustus 1920, n°. 16) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Augustus 1920, 
n°. 2866. afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen : 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,Onze Minister" : Onze Minister met de 

uitvoering van dit besluit belast ; 
b. ,,districtshoofd" : het bevoegde districts

hoofd der arbeidsinspectie ; 
c. ,,vakvereeniging" : eene vakvereertlging, 

die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan de 
zetel gevestigd is in ederland. 

2. 1. Va.kvereertlgingen van arbeiders, die 
mededeeling wenschen te ontvangen van door 
Onzen Minister of door het districtshoofd ge
nomen beschikkingen, waa.rbij ten behoeve van 
eene bepaalde onderneming eene vergunning 
machtiging of vrijstelling, ingevolge een de; 
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, twaa.lfde lid, der Arbeidswet 
1919, is verleend, richten het verzoek da.a.rtoe 
onderscheidenlijk tot Onzen Minister of tot het 
districtshoofd, onder opgave van : 

a. den na.am en het adres der onderneming, 

artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
bepaa.lde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is bela.st met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het StaatBblad 
za.l worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden a.an den Ra.ad van State. 

Het Loo, den 28sten Augustus 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Arbeid, AALBE:&SE. 
( Uitgeg. 10 Se'J)t. 1920.) 

30 August'U8 1920. BESOHIKKING van den 
Minister van OncJerwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, houdende de Algemeene 
Regelen voor den bouw en inrichting 
van lokalen te stichten of in gebruik te 
nemen voor Gymnasia en Hoogere Burger
scbolen (lycea) en van de daarbij be
hoorende terreinen. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 

Gezien artikel 7 van het Koninklijk besluit 
van 28 Juli 1920 (Sta.at8blad n°. 6207) en artikel 
10 van het Koninklijk besluit van 28 Ju1i 1920 
(Staatablad n°. 621) ; 

Heeft goedgevonden : 
vast te stellen de navolgende Algemeene 

Regelen omtrent de gebouwen en terreinen 
van ingevolge de artikelen 168 tot en met 168-
septiea der Hooger Onderwijswet gesubsidieerde 
gymnasia en ingevolge de artikelen 45bi8 tot 
en met 45septiea der Middelbaar Onderwijswet 
gesubsidieerde hoogere burgerscholen (lycea). 

ALGEMEENE :REGELEN voor den bouw en in
richting van lokal,en te stichten of in gebruik 
te nemen voor GymnaBia en Hoogere Burger
scholen (lycea) en van de claarbij behoorende 
terreinen. 

b. het a.a.ntal leden der vereecifprig, dat bij Art. 1. Bij de aanvrage om goedkeuring 
de onderneming werkzaam is, der pla.nnen en begrootingen voor de stichting 

c. den werkkring dier leden in de onder- of ingcbruikneming van lokalen en terreinen 
neming, ten behoeve van eene hoogere burgerschool, 

d. den na.a.m en het adres van heL lid, wa.a.r- oen gymnasium of een lyceum, worden over
a.an de mededeeling, hiervoren bedoeld, kan gelegd: 
worden gedaan. 1°. een uittreksel uit het kadastrale plan, 

2. Indien op een door cene vakvereen.iging binnen een kring van 200 M. straal rondom 
gedaan verzoek. als in het eerste lid bedoeld, het schoolterrein, aanwijzende het perceel 
afwij zend wordt beschikt, wordt do beslissing met zijne naaste belendingen, zoomede de binnen 
met redenen omkleed. dien kring gelegen inrichtingen, bedoeld in 

3. Meent Onze Minister of het districtshoofd artikel 2 der Hinderwet.; 
de mededeeling van beschikkingen, a.ls bedoeld 2°. teekeningen op de schaal van l tot 500, 
in a.rtikel 2, a.an eene vakvereertlging te moeten a.angevende onderscheidenlijk het schoolterrein 
staken, zoo geeft hij hierva.n onder opga.a.I van met de ligging van het schoolgebouw ten op
redenen kennis a.an die va.kvereertlging. stemdvooropenluchtspelen. Vanbeideterreinen 

4. Dit besluit treedt in working op het in j zichte van de ,vindstreken, en het terrein be-
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worden tevens de toegangen en afscheidingen 
op vorenbedoelde teekeningen aangegeven. 
Indien genoemde terreinen te zamen een geheel 
uitmaken, is een teekening voor beide doeleinden 
voldoende ; · 

3°. teekeningen van de plattegronden, 
de doorsneden en het uitwendige, alles op de 
1lchaal van 1 tot 100 ; 

4°. het bestek van den bouw ; 
5°. een uitgewerkte begrooting betreffende 

<len bouw, de meubileering en de verdere 
inrichting va,n de lokalen; 

6°. idem van de inrichting van het terrein 
-voor openluchtspelen. 

In geval van verbouwing of uitbreiding 
-van een na I September 1920 goedgekeurd 
:gebouw van eene hoogere burgerschool, gym
nasium of lyceum met bijbehoorende t erreinen, 
kan worden volstaa,n met het overleggen der 
,sub 30_, 4°. en 5°. genoemde stukken. 

Indien de school dee! uitmaakt van een 
gebouw of gebouwencomplex, dat ook voor 
andere doeleinden bestemd is, worden de sub 
4°. en 5°. genoemde stukken niettemin ten 
aanzien van de school a.fzonderlij k ingediencl. 

2. De ·nabijheid binnen den in artikel 1 
aangewezen kring van inrichtingen, nadeelig 
voor de gezondheid of belemmerend voor 
het onderwijs, wordt bij het stichten eener 
school zooveel doenlijk vermeden. 

Laat het beschikbaar terrein dit toe, dan 
wordt het schoolgebouw opgericht vrij van ande
re gebouwen. 

3. Ten behoeve van de openluchtspelen 
wordt bij voorkeur gekozen een stuk grond 
grenzend aan het schoolterrein. In elk geval 
dienen beide terreinen z66 dicht bij elkaar 
te liggen, dat de onderlinge afstand geen 
bezwaren oplevert in verband met den goeden 
gang van het onderwijs. 

Het terrein voor openluchtspelen omvat ten 
minste een vrijen rechthoek met zijden van 
110 en 140 M. Indien daartoe naar de meening 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen voldoende aanleiding bestaat, 
kan met een eenigszins kleiner terrein genoegen 
worden genomen. 

Voor inrichtingen, welke uitsluitend door 
meisjesleerlingen worden bezocht en voorts 
in verband met plaatselijke of bijzondere 
omstandigheden, kan van het in dit artikel 
bepaalde geheel of gedeeltelijk ontheffing 
worden verleend. Ook kan door den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
worden goedgekeurd, dat voor verschillende 
scholen van een zelfde openlu chtspelterrein 
wordt gebruik gemaakt, 

I 4. Waar ophooging van het schoolterrein 
vereischt wordt om het gebouw watervriJ 
te maken, heeft die ophooging plaats tot 
ten minste 0,50 M. boven den hoogsten water
stand der omgeving. 

5. Er ie binnenshuis geen gemeenschap 
tusschen het schoolgebouw en een voor woning 
bestemde loca!iteit. Voor scholen, waaraan 
een internaat is verbonden, kan van deze 
bepaling ontheffing worden verleen.d, rnits 
deze · inrichtingen een afzonderlijk gebouw 
hebben voor evacuatie van besmettelijke 
ziekten. De op grond van <lit artikel verleende 
ontheffing blijft van kracht, zoolang het gebouw 
voor evacuatie aan de inrichting verbonden is. 

6. Behalve de vereischte gewone leslokalen 
bevat het schoolgebouw: 

a. ten minste een drietal bij zondere li>s
lokalen, n.l. een voor schei- en natuurlmnde, 
een voor natuurlijke historie en aardrijkskunde 
en een voor handteekenen en eventueel recht
lijnig· teekenen, zoom_ede : 

b. een lokaal voor lichamelijke oefening 
met bijbehoorende kleedgelegenheden. 

Voorts bevat het gebouw voldoende ver
trekken voor het hoofd der inrichting en voor 
de leeraren, alsmede naar gelang van den 
omvang der school de noodige afzonderlijke 
gelegenheden voor berging der bibliotheek 
en andere leermiddelen. 

Desgewenscht kan voor ieder van de in het 
eerste lid onder a genoemde vakken een af
zonderlijk lokaal worden ingericht. Ook kan 
een gedeelte van het schoolterrein worden 
overdekt en aan de windzijde door een zeil 
worden afgesloten, ten einde te dienen voor 
lichamelijke oefening. 

Het schoolgebouw kan ook een afzonderlijk 
lokaal voor practische oefeningen in natuur
kunde, zoomede een aula bevatten. 

Indien de school wordt bezocht door meisjes, 
leerlingen kan ten behoeve van deze in het 
gebouw aanwezig zijn een vertrek dienende 
tot haar verblijf v66r den aa.nvang der lessen. 

Is het gebouw bestemd voor eene hoogere 
burgerschool met 4- of 5-jarigen cursus, gym
nasium of lyceum, da.n moet da.arin bovendien 
a.anwezig zijn een ~okaal voor practische 
oefeningen in scheikunde. Onder goedkeuring 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen kunnen de lokalen op andere 
wijze worden gecombineerd dan hierboven is 
a.angegeven. 

7. De rompmuren van het schoolgebouw 
hebben tot aan de zolderbalklaag ten minste 
0,33 M. dikte_ Buitenmuren, welke op of 
tusschen het Westen en het Zuiden gelegen zijn, 
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moeten als spouwmuren behandeld worden, \ De bu1tende11ren van het schoolgebouw en 
met dien verstande, dat de spouwen ten de deuren der leslokalen, genoemd in artikel 6, 
minste 0,055 M. wijd zijn en de gezamenlijke moeten naar buiten opendraaien. 
dik te van het eigenlijke metselwerk beneden de 
zolderbalklaag ten minste 0,33 M. bedraagt. 
Van de bepalingen van dit artikel kan ontheffing 
worden verle.end indien ander materiaal dan 
baksteen wordt gebruikt, of indien het formaat 
van de baksteen daartoe aanleiding geeft. 

8 . De hoogte tusschen de vloer en plafond 
in de lokalen voor lichamelijke oefening is 
ten minste 5,5 M., in de overige leslokalen ten 
minste 4 M. Ten aanziea van lokalen voor 
lichamelijke oefening en van leslokalen voor 
teekenen kan worden toegestaan, dat het 
bovengedeelte samenvalt met de schnine 
kaprnimte, mits het vlakke gedrelte van het 
plafond op voldoende hoogte boven den 
vloer ligt en dit gedeelte op zich zelf voldoende 
grootte h ebbe in verhouding tot de vloeropper
vlakte . De lichamelijke inhoud van elk school
lokaal bedraagt ten minste 4 M3

• voor iederen 
leerling. 

9 . De vloer van elk leslokaal moet vlak en 
dicht zijn en mug niet van steen zi;Jn, tenzij 
hij met een voldoend isoleerend materiaal is 
beklecd. 

10. De toetreding van daglicht in de les
lokalen geschiedt bij voorkeur door ramen 
in de buitenmuren ter linkerzijde der leer
lingen. In den werkmuur van een leslokaal 
worden nimmer ramen aangebracht . 

De totale glasoppervlakte der ramen bedraagt 
voor elk leslokaal t en minste 1/ 8 gedeelte der 
vloeroppervlakte. 

De onderkant van het glas in de lichtramen 
ter 1inkerzijde der leerlingen moet niet hooger 
zijn dan 15 M. boven den vloer . De boven
ramen moeten zoodanig zijn samengesteld, 
dat ook tijdens de lessen de noodige lucht
ververscbing kan plaats hebben. 

Van ten minste een lichtkozijn moeten de 
onderramen gemakkelijk geopend en gesloten 
kunnen worden . 

De bepalingen der eerste vier zinsneden 
van dit artikel zijn niet van toepassing op de 
lokalen voor lichamelijke oefening. Worden in 
deze lokalen in beide lange wanden ramen aan
gebracht, dan mag aan eene ziJde de onderkant 
van het glas niet lagn zijn dan 2,60 M. uit den 
vloer. Voorts worden in deze lokalen de 
onderramen zoo mogelijk naar buiten opcn
slaande gemaakt. 

11. De deuren der leslokalen zijn niet in 
onmiddellijke gemeenschap met de buitenlucht. 
Deze bepaling geldt niet voor lokalen voor 
lichamelijke oefening. 

12. De wanden en plafonds van alle les
lokalen worden licht en mat gekleurd. 

13. De gangen en portalen zijn behoorlijk 
verlicht en niet lager dan 2,50 M. Zij hebben, 
wanneer zij rechtstreeks toegang geven tot 
klasse- of oefenlokalen, eene breedte van 
2,50 M. 

14. De trappen, welke geregeld voor de 
leerlingen dienst doen bij aanvang i:n einde
der lessen, zijn recht en hebben een ;uttige. 
breedte van ten minste 1,50 M. 

Zij worden behoorliJk verlicht en van een 
of me.er bordessen voorzien. Langs de wanden 
van alle crappen zij.1 leuningen aan te brengen; 
langs de open ziJden van trappen en bordessen 
worden veilige afsluitingen met leuningen 
aangebracbt. Wanneer de trappen niet uit 
brandvrij materiaal zijn samengesteld, worden 
zij aan de acbter7ijde met zoodanig materiaa l 
bekleed. 

15. Bij elk schoolgebouw is een voldoend 
aantal privatea. Voor jongens en voor meisjes 
zijn afzonderlij ke privaten in te rich ten ; 
voor de jongens is bovendien een voldoend 
aantal waterplaatsen aanwezig. 

Alle privaten en waterplaatsen zijn voorzien 
van deuren. 

De diepte van privaten is ten minste 1 M., 
de breedte ten minste 0.90 M. De hoogte van 
privaten en waterplaatsen is ten minste 2,50 M. 

Het is ~eoorloofd privaten en waterplaatsen 
in een of meer gemeenschappelijkf' ruimten 
onder te brenge,.1., mits de privaten zoowel 
als deze ruimten afzonderlijke deuren hebben. 

In verband met de plaatselijke verordeningen 
en omstandigheden zijn de privaten voor een 
behoorlijk stelsel van afvoer in te richten. 
Waar zulks mogelijk is, worden de privaten 
van waterspoeling voorzien en eventueel 
te maken beerputten als z.g. septic-tanks 
i.ngericb t. 

Indien in verband met de plaatselijke 
omstandigheden het gebruik van tonnen 
onvermijdelijk is, moeten deze waterdicht 
zijn en moeten de ruimten, waarin de tonnen 
worden geplaatst, van buiten af bereikbaar 
en van lucbtafvoer voorzien zijn. 

In de waterplaatsen zijn doelmatige urinoirs 
aan te brengen, voorzien van waterspoeling 
of stankvrij makende inrichtingen ; de af
voere.n dezer urinoirs worden van stankafsluiters 
voorzien. De vloeren in privaten en water
plaatsen, zoomede in de ruimte voor tonnen, 
moeten van waterdicht materieel worden 
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gemaakt. De wanden in privaten en water- 1 jongens en meisjes, afzonderlijk privaat 
plaatsen moeten tot ten minste 1,50 M. uit den meisjes en voor jongens en waterplaats. 
vloer zoodanig worden afgewerkt, dat reiniging 
met water gemakkelijk mogelijk is. 

voor 

Privaten en waterplaatsen moeten behoorlijk 
licht ontvangen en geventileerd kunnen 
worden. 

16. Elk leslokaal moet behoorlijk kunnen 
worden verwarmd en geventilee1d. 

Behalve dat luchtverversching door het 
openen van ramen en deuren moet kunnen 
geschieden, is hiertoe in elk leslokaal eene 
afzonderlijke inrichting te maken. 

Afvoerkanalen voor deze inrichting moeten 
van voldoende doorsnede zijn. 

De ventilatiekleppen, waardoor deze kanalen 
in verbind,ing staan met de leslokalen, moeten 
gemakkelijk te openen en te sluiten zijn en 
een vrijen doorlaat hebben, die ten minste 
_gelijk is aa11 de doorsnede van het kanaal. 

17. De schoolbanken worden van een 
lendenleuning voorzien. Zij hebben niet meer 
dan 2 zitplaatsen. De afstand van den voo1 -
kant der voorste bankrij tot den werkmuur 
bedraagt ten minste 1,50 M. De ruimte tusschen 
de banken onderling, bestemd voor het bereiken 
en verlaten der zitplaatsen, en die tusschen 
banken en zijmuren bedraagt ten minste 
0,00 M. 

De schoolborden worden aan den werkmuur 
bevestigd. 

De afstand tusschen den werkmuur en de 
leuningen der daarvan verst verwijderde 
banken is niet grooter dan 7 M. 

18. Het bergen van kleeren in de leslokalen 
is verboden. 

Als be.gplaatsen daarvoor worden gebruikt 
_gangen, portalen of daarvoor ingerichte af
zonderlijke vertrekken. 

Zij dienen behoorlijk te worden verlicht en 
van gelegenheid tot luchtverversching te worden 
voorzien. 

19. Het t errein voor openluchtspelen ligt 
vlak en ten minste 0,25 M. boven den hoogsten 
watersta,nd der omgeving. 

Het wordt zoo noodig gedra.ineerd. 
De bovenlaag wordt gevormd door zwa.rten 

grond met deugdelijke grasbezaaiing. Het 
wordt zoowel van het schoolterrein als van 
de openbare wegen gescheiden door doel
matige afscheidingen. 

lndien het openluchtspelterrein niet aan 
het schoolterrein grenst, wordt daarop aange
bracht een voldoende 11,elegenheid voor berging 
van kleederen en spelartikelen, benevens 
afzonderlijke kleed- en waschgelegenheid voor 

Overgangsbepalingen. 

20. Lokalen en terreinen, welke reeds 
dienden ten behoeve van hoogere burger• 
scholen, gymnasia of lycea v66r 1 September 
1920, worden, behoudenshet bepaalde in art. 21, 
binnen een door der Minister van Onderwijs,. 
Kunsten en WeLenschn-ppen ~e bepalen termijn, 
met de in de vorige artikelen gegeven voor
schriften in overeenstemming gebracht. Is dit 
niet mogelijk, dan bepsalt de Minister of en, 
zoo ja, binnen welken termijn een nieuw gebouw 
moot worden gesticht of een nieuw terrein 
in gebruik moet worden genomen. 

21. Ten aanzien van de in artikel 20 bedoelde 
lokilen kan ontheffing worden verleend van 
het bij arUkel 5 gestelde verbod, wanneer de 
voor woning bestemde lokalen uitsluitend 
strekken ten behoeve van concierges en hunne 
gezinnen en ·overigens daartoe naar het oordeel 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen voldoende aanleiding be
staat. 

's-Gravenhage, 30 Augustus 1920. 
Voor den Minister. 

De Secreta.ris-Generaal, C. FEITH. 

(Bv. Stbl.) 

1 September 1920. BESLUIT tot aanvulling van 
het K oninklijk besluit van 22 Augustus 
1906 (Staatsbl.ad n°. 229) , laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk hesluit van 14 Fe· 
bruari 1917 (Staatsblad n°. 217), waarbij 
worden aangewezen de buitenlandsche 
instellingen en de buitenlandsche getuig
schriften,bedoeld in artikel 134 der Hooger
onderwijswet. S. 732. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juli 1920, no. 20993 , afdeeling Hooger-
Onderwijs; 

Gelet op artikel 134 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien de adviezen van ieder der senaten 

der Rijksuniversiteiten; 
Den Raad' van State gehoord, advies van 

17 Augustus 1920, n°. 29 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 Augustus 1920, 
no. 2978, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
In artikel 1 onder C van Ons besluit van 
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22 Augustus 1906 (Staatsblad n°. 229) , laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 Februari 
1917 (StaatBblad n°. 217, wordt achter 4°. 
de punt vervangen door eene punt-komma en 
vervolgens ingevoegd eene nieuwe zinsnede, 
luidende als volgt : 

5°. het ,,Zeugnis der Reife" van een Duitsch 
Realgymnasium". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van <lit besluit, hetwelk in het Staatsbl,ad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den lsten September 1920. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van OnderwijB, 
KunBten en WetenBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 16 Sept. 1920.) 

1 September 1920. BESLUIT tot aanvulling van 
het laatstelijk bij Koninklijk besluit van 
20 Maart 1918 (Staatsblad n°. 162), gewij
zigde Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 
(Staatsbl,ad n°. 208), waarbij worden aan
gewezen de buitenlandsche instel.lingen van 
onderwijs of onderzoek, bedoeld in artikel 
125 der Rooger-onderwijswet. S. 733. 

WIJ WILHELMINA, E;NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juli 1920,n°. 2288/3, afdeelingHoogerOnder
wijs; 

Gelet op artikel 125 der Hooger-onderwijswet; 
Gezien de adviezen van den Senaat der Tech

nische Hoogeschool te Delft van 1 Juni 1920, 
n°. 64, en van 16 Juni 1920, no. 75; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1920, n°. 22) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Augustus 1920, 
n°. 2902, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben _goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 

30 Juni 1909 (Staatsblad n°. 208), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 20 
Maart 1918 (StaatBblad n°. 162), ver\ralt de punt 
aan het slot van het onder 3°. bepaalde en wor
den aan het aldaar bepaalde toegevoegd de 
woorden: ,,en van het Gymnasium van Woj
ciech Gorski te Warschau." 

2. In artikel 1 van Ons bovengenoemd be
sluit wordt na het sub 6°. bepaalde ingevoegd 

7°. het einddiploma van de middelbare 
school Tenicheff te Petrograd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad ...al worden ge
plaatst en waarvan afschrift za! worden gezon
den aan den Raad van State. 

Het Loo, den lsten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van OnderwijB, 
KunBten en WetenBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 16 Sept. 1920.) 

1 September 1920. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklij k besluit van 4 Juli 
1905 (Staatsblad n°. 227), ter uitvoering 
,an artikel 33, onder c, der Hooger
onderwijswet, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk beslu t van 5 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 54). S. 734. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Juli 1920, n°. 2254/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 33, onder c, der H ooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Augustus 1920, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Augustus 1920, n°. 2971, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Hebben g_oedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 26 van Onsc 

besluit van 4 Juli 1905 (Staatsbl,ad n°. 227), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 5 
Februari 1920 (StaatBb/,ad n°. 54) vervalt de 
tweede zinsnede : ,,Door den promovendus 
worden tweehonderd afdrukken daarvan ge
steld ter beschikking van de bibliotheek der 
Technische H oogeschool". 

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 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den lsten September 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenBchappen, 

J. TH. DE VISSER. 

I Uitge,g. 16 Sept. 1920.) 
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3 Septe~er 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. / van bestuur betreft de zaak aan Ons hebben 
B1J gebreke van voorschriiten omtrent voorgelegd tot het nemen van eene beslissing 

de opheffing van eene gemeenschappelijke als in art. 70 der Grondwet bedoeld; 
regeling. is het niet aanneembaar, dat de 0., dat eene regeling als de bovenbedoelde 
regeling naar de bedoeling dor betrokken gegrond is op het gemeenschappelijk belang 
gemeenten ook zoude blijven•gelden indien der betrokken gemeenten; 
de omstandigbeden zoodanig veranderen dat, bij gebreke van voorschriften omtrent 
dat de meerderheid der partijen geenerlei de opheffing der regeling, niet aanneembaar is 
belan'g meer bij de regeling heeft. In dat de regeling naar de bedoeling der betrokken 
verband daarmede_ wordt de onderwerpe- gemeenten ook zoude blijven gelden indien 
lijke regeling verva.Jlen verklaard en be- de omstandigheden zoodanig veranderen dat 
paald dat de raden der gemrenten zich de meerderheid der partijen geenerlei belang 
over de gevolgen daarvan zullen hebben meer bij de regeling heeft ; 
te verstaan. dat door de raden der gemeenten Gieten, 

WIJ WILHELMINA, ENZ, Gasselte en Emmen voldoende is aangetoond 
Beslissende het geschil tusschen de rad en dat het voort bestaan der regeling in strijd is 

der gemeenten Gieten, Gasselte en Emmen ter met het belang dier gemeenten en geen reden 
eene en de raden der gemeenten Borger en van bestaan meer heeft nu de tolheffing op 
Odoorn ter andere zijde in zake intrekking den weg reeds is afgeschaft en daarmede 
van de gemeenschappelijke regeling tusschen het werk der .commissie bedoeld in art. 6 der 
genoemde gemeenten betreffende aanleg en gemeenschappelijke regeling, feitelijk is terug
onderhoud van den kunstweg Gieten-K!ink- gebracht tot het toezicht op het onderhoud 
molenbrug : van den weg, hetwelk beter tot zijn recht zal 

Den Raad van State, Afdceling voor de komen wanneer elke gemeente dit voor het in 
Geschillen van Bestuur, gehoord, ad vies van haar gebied gelegen gedeelte zelve bezorgt; 
10 December 1919, no. 474; Gelet op art. 70 der Grondwet, art . 147 

Op de voordracht van Onzen Min. v. Binnenl. der Prov. wet en art . 121 der Gemeentewet; 
Zaken van 28 Aug. 1920, no. 10624, Afd. B.B. ; Hebben goedgevonden en verstaan te 

0 . , dat de raden van bovengemelde gemeen- beslissen: 
ten bij gelijkluidende besluit,en, goedgekeurd 10. dat de in 1856 door de gemeenteraden 
bij resolutie van Ged. Staten v . Drenthe van van Gieten, Gasselte, Borger, Odoorn en Emmen 
7 Juli 1856, n°. 87, ingevolge art. 121 der getroffen gemeenschappelijke regeling betref
Gemeentewet eene regeling hebben getroffen fende aanleg en onderhoud van den kunstweg 
betreffende den aanleg en het onderhoud van Gieten-Klinkmolenbrug vervalt en 2°. dat de 
den kunstweg van Gieten naar den Klink- raden dier gemeenten zich zullen hebben te 
molenbrug ; dat, de Raad der gemeente verstaan over de gevolgen van het vervallen 
Gieten op 29 Januari 1918 besloot uit de ver- dier regeling. 
eeniging te treden, maar dit besluit werd Onze Minister van Binnenl. Zaken is belast, 
ingetrokken nadat Ged. Staten van Drenthe enz . (A. B. ) 
hem er op gewezen hadden dat d~ overeenkomst 

· van 1856 aan geen der vijf gemeenten de 
bevoegdheid gaf eigenmachtig de bepaling 
van de overeenkomst niet na te komen ; dat 
daarop de raden der gemeenten Gieten, Gasselte 
en Emmen, ieder voor zich, besluiten hebben 
genomen houdende intrekking der besluiten 
tot toetreding tot de regeling, toekenning van 
eene vergoeding aan den opzichter van den weg 
en regeling van het onderhoud van den weg 
binnen elk dier gemeenten ; 

dat Ged. Staten van Drenthe toen aan B. en 
W. van beide andere gemeenten Borger en 
Odoorn, in overweging hebben gegeven derge
lijk besluit van de raden hunner gemeente te 
bevorderen, waaraan echter geen gevolg is 
gegeven; 

dat Ged. Staten, daar het hier een geschil 

4 Septembe1· 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede-
puteercle Staten der provincien betref
tende gestichten-voogdij van minderja ri-
gen. 

Mijn ambtgenoot van Justitie deelt mij 
mede, dat krachtens artikel 15 der wet van 
12 ] 'ebruari 1901 (Staatsblad n°. 64) van wege 
zijn Departement aan een driehonderdtal ver
eenigingen, stichtingen of instellingen van wel
dadigbeid subsidie wordt verleend voor de 
verpleging van minderjarigen, als bij dat we~s
artikel bedoelc1 • 

Nu komt het dikwijls voor, clat noch de 
betrokken, vereeniging, stichting of instelling, 
noch de betrookken voogdijraad kennis draagt 
van het eindigen der voogdij over minderjari-



1920 6 SEPTEMBER. 800 

gen, voor wier verpleging subsidie als boven 
bedoeld is toegekend, waardoor die subsidie 
ook na <lien geregeld wordt uitbetaald, ho w I 
gemeld wetsartikel slechts toelaat, dat zoo
danige subsidie wordt genoten, zoolang de 
vereeniging, stichting of instelling de voogdij 
over de betrokken minderjarigen heett. 

H et gevolg van een eu ander is, dat meer
malen de vereenigingen, sticht ingen of instel
lingen reeds genoten en voor de verpleging 
aangewende subsidiebedragen in 's Rjjks kas 
moeten terug storten , hetwelk des te bezwa
render is naarmate het tijdvak, gedurende 
hetwelk de verpleging te goeder trouw is 
voortgezet ruimer en het te veel ontvangen 
subsidiebedrag dus grooter is. 

T'er ondervanging van dat bezwaar in die 
gevallen, dat de rechter zijne tusschenkomst 
moet verleenen om een anderen voogd of een 
andere voogdes te doen optreden, hee1t mijn 
voormelde ambtgenoot den Griffiers van de 
rechtbanken verzocht van de desbetreffende 
rechterlijke beschikkinger> onverwijld mede
deeling aan deo betrokken voogdiJraad en aan 
de betrokken vereeniging, stichting of instel
ling te doen. 

Voor die. gevallen, dat verandering in de 
v oogdij krachtens de wet intreedt, zonder dat 
de rechter t er zake eene uitspraak heeft te 
doen, roept de M.inister mijne t usschenkomst in. 

Zijne Excellentie heeft hier n.l. het oog op 
de gevallen waarin krachtens artikel 400 B. W. 
de niet ontzette of ontheven ouder van rechts
wege als voogd optreedt over kinderen uit een 
door echtscheiding ontbonden huwelijk, wan
neer de ontzette of ontheven oud er komt te 
overlijden. Op dat tijdstip eindigt de voo~dij 
van eene inmiddels tot voogdes benoemde 
vereeniging, stichting of instelling, dus zonder 
eenige bemoeienis van den rechter. Het laat
ste geldt eveneens bij wettiging van minder
jarige natuurlijke kinderen, zulks in verband 
mPt de bepaling van artikel 386b, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek". 

Het wil mij voorkomen, dat de met betrek
king tot deze gevallen ondervonden bezwaren 
zouden kunno.11 wurden ondervangen, indien 
de ambtenaren van den burgerlijken stand van 
de desbetreffende feiten rechtstreeks kennis 
zouden geven aan het Departement van Ju. 
stitie, dan wel aan de betrokken voogdijraden. 
In verband hiermede heb ik de eer U te ver
zoeken een daartoe strekkende uitnoodiging 
- onder mededeeling van bovenstaande -
t e willen richten tot de gemeentebesturen in 
Uwe provincie. (W. v. d. B. A.) 

6 S eptember 1920. BESLUIT, tot schorsing van 
de besluiten van den Raad der gemeente 
H eer van 4 Maart 1912, in zake de benoe
ming van eene Commissie van Voorberei
ding en van 26 Juni 1912 en 2 Augustus 
1920, tot · vaststelling van eene verorde
ning betreffende de bevoegdheid en den 
werkkring van die Commissie. S. 735. 

Geschorst tot 1 Maart 1921. 

6 September 1920. K0NINKLIJK BESLUIT. 
Een vrouw, die bij het overlijden van 

haar echtgenoot krankzinnig wordt bevon
den, heeft hare woonplaats in de gemeente, 
waar de echtgeroot woonachtig was; im
mers heeft zij zich la'1tstclijk in die ge
meente gevestigd door bij hem t e gaan 
inwonen. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van de armlastige krankzinnige A. B. M. de 
Roos wed. J. F. Biihl ; 

Den Raad van State, Afd. voor de Geschillen 
van Bestuur, gehoord, advies van 18 Aug. 
1920, n°. 270; 

Op de voordracht van Onzen Min. van 
Binnenl. Zaken van 30 Augustus 1920, n°. 6282, 
Afd. Armwezen ; 

0 ., dat Alida Bernardina Maria de Roos, 
geboren 16 Febru11,ri 1855, met haar echtgenoot 
J. F. Biihl in de gem. Amsterdam woonde ; 

dat, toen de Jaat stgenoemde op 12 Februari 
1919 overleed zij, blijkens verklaring van den 
arts Dr. G. J. J ebbink te Amsterdam, volkomen 
ontoerekenbaar en kindsoh werd bevonden ; 

dat zij krachtens eene op 1 Mei 1919 verleende 
rechterlijke machtiging op eene voorloopige 
kostengarantie ·der gem. Amsterdam werd 
opgenomen in het Provinciaal Ziekenhuis 
Duinenbosch t e Bakkum ; 

0., dat Alida Bernardina Maria de Roos als 
getrouwde vrouw woonplaats had bij haren 
echtgenoot J . F. Buhl t e Amsterdam ; 

dat nu haar echtgenoot op 12 Februari 1919 
is overleden, behoort te worden onderzocht, 
waar de patiente laatstelijk haar woonplaats 
gevestigd heeft ; 

dat voor deze vestiging volgens art. 74 van 
het Burgerlij1 Wetboek twee elementen worden 
vereischt, de werkelijke woning en de wil 
om haar hoofdverblijf te vestigen ; 

da.t A. B. M. de Roos zich laatstelijk te 
Amsterdam, waar ook ha.ar echtgenoot woonde, 
heeft gevestigd door bij hem te gaan inwonen ; 

dat zij dus haar woonpla.ats te Amsterdam 
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bad toen de rechterlijke machtiging om haar 
i n een gesticht te plaatsen werd aangevraagd ; 

Gezien de Armen wet; 
Hebben goedgevondPn en verstaan : 

de gemeente Amsterdam aan te wijzen als 
de woonplaats van de armlastige krankzinnige 
.A. B. M. de Roos, wed. van J. F. Bi.ihl, voor de 
toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Min. v. Binnenlandscbe Zaken is belast, 
enz. (.-\. B.) 

'1 September 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnen landsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der pro,-incien betref
fende r, iaac•dijke belastingen. 

Ik heb de eer Uw College te verzoebn voor 
-zooveel Uwe pro,incie betrPft te bevorderen, 
dat de verordeningen op de heffing van plaat
selijke belastingen, welke goedgekeurd zijn tot 
1 J anuari 19'.ll , en waarvan voortzetting na 
-clat tijdstip wordt verlangd, voor zoover de 
desbetreffende stukken de Regeering nog niet 
bereikt hebben, zoo tijdig worden ingezonden 
met overlegging van de veroischte gegevens, 
dat beoordeeling en eventueele goedkeuring 
v66r genoemd tijdstip mogelijk zijn. 

Ik vestig er tevens de aandacht op dat in 
verband met de executoirverklaring van de 
kohieren der personeele belasting, do inzen
ding van raadsbesluiten tot heffing van opoen
t en op de hoofdsom dier belasting behoort te 
ge~cbieden op zoodanig t ijdstip, dat Piterlijk 
1 Maart van het desbetreffend belastingjaar 
de K oninklijke goedkeuring kan verleend zijn. 
Overschrijcling van dezen termijn zoude ten 

_gevol!,e kunnen hebben dat de vaststelling 
van de Rijkskohieren zou moetcn plaats vinden 
zonder uittrekking van die opcenten. 

Inzending ter goedkeuring van raadsbeslm
ten tot heffing van opcenten op de hoofdsom 
der dividend- en tantiemebelasting gelieve Uw 
Colleg" steeds te doen vergezeld gaan ,an eene 
opgaaf van bet percentage dat van bet hoogste 
inkomen in de betrokken gemeente aan hoof
delijken omslag of plaat selijkP directe belasting 
naar het inkomen in het laatst verstreken 
belastingjaar geheven is. 

Voor desbetreffende verordeningen ten be
hoeve van het dienstjaar 1921, is dus bedocld 
percentage, over het jaar 1920 t e vermelden. 

Tevens merk ik op dat het aanbeveling -ver
ciient om de verordeningen tot heffing van 
een hoofdelijken omslag of plaatseliJke directe 
belasting naar het inkomen, welke voor het 
jaar 1921 opnieuw worden gnegeld, oveneens 
t ijdig in te zenden opdat goedkeuring zooveel 

l \i:.!O. 

mogelijk in den aanvang van het dienstjaar 
kunnen worden bevorderd. 

De Minister van B innenlandsclie Zaken, 
Voor den Minister, 

De &creta,ris-Generaal, J. B. KAN. 

9 S eptember 1920. BESLUT'J' tot nadere vastste\. 
ling van buitengewone maatregelen tot af
wending van de pokken en tot wering 
har er uitbreiding en gevolgen. S. 736. 

W:;r WILHELMINA, F 'Q"Z. 

Overwegende, dat, onverminderd Ons be
sluit van 17 December 1919 (Staat .9b/ad no. 
813), n·ader buitengewone maatregelen nood
zakelijk zijn tot afwending der pokken en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid. van Financii<n, van Water~taat en 
van Landbouw, Nijverheid en R andel van 
4Juni 1920, n°.8173. afdeeling Volksgezondheid, 
23 Juni 1920, n°. 213, Invoerrechten, 28 Juni 
1920, La. H. H ., afdee]jng Spoorwegen, en van 
30 Juni 1920, n°. 6155, afdeeling Nijverheid: 

Gelet op de wt t van 26 April 1884 (Staats
blad n°. 80). laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Ju1i 1915 (Staatsblad n°. 314) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1920, n°. 279); 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, van Financien, van Water
staat en van Landbouw, ijverheid en H a ndel 
van 19 Augustus 1920, n°. 14703. afdeeling 
Volksgezondheid, 3 Septemb?r 1920, n°. 163, 
Invoerrechten, 1 September 1920. La. A., 
afdeeling Spoorwegen. en van 6 Septembn 
1920, n°. 7804 . afdeeling Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en ver~taan : 
te bepa:en: 

HOOFDSTUK I. 

.Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de hurge
meester~. ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen uauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staa.tsblad 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 (Staat6blad n°. 204). 
17 J u li 1911 (Staat8blad n°. 208) en 27 April 
1912 (Staal .•blaJ. n°. l65). 

Uittreksels uit den tekst dier wet . voor 
zoover de bepalingen op pokken toepasselij k 

51 
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zijn, en de herinnering da.arva.n a.an de inge· 
zetenen van bela.ng moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
va.nwege Onzen Minister van Arbeid, zoodra 
deze dit noodig acht, a.an de gemeentebesturen 
verzonden, ten einde in elke gemeente te wor• 
den a.angepla.kt. 

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 waa.rneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen ver
toont, welke doen vermoeden dat hij door die 
ziekte is besmet, is verplicht daa.rva.n onver
wijld kennis te geven aa.n den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij 
gei'mployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
da.t zij door die ziekte besmet zijn of de be
smetting op anderen kunnen overbrengen, 
de door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting te doen 
toepassen en hen naar eene openbare inrich
tidg of andere verblijfplaats voor de opneming 
beschikbaar ter verpleging te doen overbren
gen, wanneer hun toestand overeenkomstig 
de verklaring van den behandelenden genees
kundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea. 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich a.an die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur a.an personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maat
regelen van afzondering, deswege sohadeloos
stelling verleent, wordt door den Staat aan 
de gemeente eene bijdrage verleend van vij~ig 
ten honderd in de uitgaven voor die schade
loosstelling. 

ii. 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 vaa.rtuig, 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 a.an 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
g.ebruike af te staan tot hunne inrichting be
eoorend materieel, noodig voor behandeling, 
vhrpleging, afzondering, ontsmetting of vervoer 
vna lijders a.an pokken of daarvan verdachten. 
of voor ontsmetting - waaronder is begrepen 
het onschadelijk maken van besmet of van 
besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of voorwerpen-

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Depa.rtement, waaronder de inriehting 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voor
komt, toezicht houden op alle tijdelijk in de 
gemeente verblijvende personen en op hunne
verblijfplaa.tsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toez;cht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangeJi en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet in eene met pokken besmette plaats ver
toefd te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
advies van den ambtenaar van het Staats
toezicht op de volksgezondheid, de per~onen. 
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 
cvariolae) hebben geleden, ten spoedigste in 
de gelegenheid te stellen te worden ingeent. 

Onverminderd het voor~chrift van artikel 18 
der wet van 4. December 1872 (St,aatsblad n°. 
134), draagt de burgemeester zorg voor zoo 
ruim mogelijk opengestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, 
zoo noodig op verschillende plaatsen in de ge
meente. 

De aa:r;ikondigingen geschieden, behalve op 
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de gebruikelijke wijze, o.m. ook door mecle- j 11. Personen, die door den geneeskundige 
deeling in scholen, en in andere inrichtingen, bevonden worden niet a.an pokken te lijden, 
wa.ar vele personen verblijf houdeu of a.rbeiden. noch verschijnselen vertoonen, welke doen 

De burgemeester doet van hetgeen door hem vermoeden, da.t zij door die ziekte besmet zijn, 
ter bestrijding der pokken of van verdachte mogen niet worden a.a.ngehouden, ma.ar worden 
gevallcn dier ziekte wordt of is verricht, ten terstond_ tot voortzetting van hunne reiR toe
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar gelaten. 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. Aan de vergunning tot voortzetting van de 

reis kunnen voorwaarden worclen verbonden. 
.Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een HOOFDSTUK II. 

§ 1. Van het toezicht op 1,and,,erhuizer~ 
dergelijken. 

en schriftelijk bewijs a.fgegeven, volgens door 
Onzen Minister van .Arbeid va.stgesteld model, 
vermeldende, dat zij, Nederland binnenge
komen, geen ziekteverschijnselen vertoonden, 
welke het besta.a.n van pokken deden vermoe-

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van .Arbeid 
en van Financien aan te wijzen, worden: 
a. landloopers en zigeuners (bohemiens), b. 
landverhuizers en personen, die bij troepen 
reizen of de gren8 overtrekken, niet toegelatcn, 
dan ua geneeskundlg 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, da.n met ina.cht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid en van Finan-
cien gegeveu. 

Onze Ministers van .Arbeid, vau Fin.ancien. 
van Waterstaa.t en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel kunnen bepalen, dat personen, 
bedoeld onder b. van het eerste lid van dit 
artikel, in Nederla.nd slechts worden toege
laten, langs de wegen en• casu quo met de 
treiuen, da.artoe door hen a.au te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staatswurant ge
plaatst tenminste Mn dag, voordat zij in 
werking treden. 

9. Ret onderzoek geschiedt a.an het grens
sta.tion of den eersten Nederla.udschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen a.ankomen, door eenen geneeskundige. 
die da.artoe door Onzen Minister van .Arbeid 
met toekenning van een door dezen te bepa.len 
vergoeding tot wederopzeggens wordt aan
gewezen, met ina.chtneming van het bepaalde 
in de artikelen 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Het onderzoek valt steeds zooveel mogelijk 
,;iamen met het douane-onderzoek en. wordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrecliten en 
Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef da.arvan. 

den. · 
12. Personen, die door den geneeskundige 

bevonden worden aa.n pokken te lijden, worden. 
onverwijld, met ina.chtneming van a.rtikel ~ 
der wet van 4 December 1872 (Staatsbl,ad n°. 
134\ overgebracht na.ar eene door den burge
meester der grensgemeente, wa.arin het onder
zoek pla.ats heeft, volgens artikel 20 van dit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verpleging 
van lijders aan besmettelijke ziekte en daa.r 
afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke ma.atregelen worden genomen, in
dien de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten 
opzichte van personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks kos
ten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier licha.men of kleederen besmet 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
ma.ken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van he/ grens,1erkeer. 

13. In de a.an de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van .Arbeid 
en van Financien aa.n te wijzen, worden geen 
personen toegelaten, komende uit door Onze 
genoemde Ministers aangewezen naburige, met 
pokken besmette buitenlandsche gemeenten, 
dan na geneeskundig onderzocht en zoo noodig 
ontsmet te zijn. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten worden in de Nederl,andscht 
Staatscourant geplaa.tst tenminste een dag 
v66rdat zij in werking treden. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegesta.an, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrellt 
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door Onze Ministers van Arbeid en van Finan
cien gegeven. 

Op <lit onderzoek is toepasaelijk het be
paalde in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

§ 3. Van het goederenver,,oer, 

14. Onverminderd de bestaande bepalin
gen omtrent het verbod van in-, door- en ver
voer van lompen, gebruikte kleedingstukken 
en ongewasschen lijf. en beddegoed nit 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 
overbrengen van besmetting vatbare voor
werpen, uit landen of plaatsen, mede door 
Onze genoemde Ministers a.an te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing 
in de N ederlandsche Staatsco>.irant ter alge
meene 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 
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van 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 (Staat.~blad no. 
134) toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwer
ken, boeken, dagbladen, dienststukken enz. 
(postpakketten niet inbegrepen) worden aan 
geen enkele belemmering of ontsmetting on
derworpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden a.an 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 bcsmetting verdachte goederei;i aange
bracht zijn - indien de geneeskundige het 
noodig oordeelt - van den trein worden ge
haakt en op de wijze door den geneesk:undige 
voorgeschreven, worden ontsmet en zoo noodig 
van ongedierte worden gezuiverd. 

18. Ba.gages en lijfgoederen van personen. 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, zijn onder• 
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
<lit ter ontsmetting noodig is. 

Ba.gages 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 aan 
gehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneesk:undige, geacht 
kunnen worden besmet te zij n. 

§ 4. V erdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge. 
meente, als in artikel 8 en a.rtikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den a.mbtenaa.r 
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 per
sonen, lijdende aa.n of verdacht van pokken ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - van de in de 
artikelen 18 en Hl 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 
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 onschade
Jijk maken van besmet of van besmetting ver• 
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
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 December 1872 (Staatsblad n°. 1:14), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid de som deswege 
aan de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren <ler invoerrechten en 
accijnz,m, de stat ionschefs en alle geemplo
yeerden aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste etaande 
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middelen, onverwijld mede te werken tot de I wateren het land binnenvaren, en zulks met 
uitvoering van de door den krachtcns artikel 9 toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van dit besluit aangewezen geneeskundige ' van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot en 
voorgeschreven ma.atregeien, betreffende het 

I 
met 23 van dit bcsluit. 

onderzoek, de afzondering, de ontsmetting - 25. Aan elk der door Onze Ministers van 
wa.aronder is begrepen het onschadelijk maken Arbeid en van Waterstaat aan te wijzen plaat
van besmet of van besmetting verdacht on- I sen, gelegen aan stroomen, rivieren, ka.na.len 
gedierte - behandeling en verpleging en het of andere binnenwateren, wordt geneeskundig 
vervoer van personen of van goederen. toezicht gehouden op de daarlangs varende 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, schepen en hunne opvarenden door een of meer 
zijn conducteurs van elken uit het buitenland geneeskundigen, die daartoe door Onzen M.inis
binnenkomenden trein of tram vcrplicht, den ter van Arbeid, met toekenning van een door 
geneeskundige zoo 8poedig mogelijk na aan- dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
komst van den trein of tram aan het station, ging worden aangewezen. 
kennis te geven van de verdachte versch.ijn- De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de plaatsen wordt in de Neder/,andsche Staats
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en courant geplaatst ten minste een dag v66rdat 
van hunne bevinding omtreut de aanwezig- zij in werking treedt. 
heid in den trein of tram van voor het over- Onvermiuderd het bepaalde in de beide 
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. voorgaande leden, is de burgemeester bij het 

22. De kosteu, vallende op de maatregelen, verschijnen of dreigen der pokken bevoegd, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, ten koste van de gemeente geneeskundig toe-
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van zicht te doen houden op de opvarenden van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen de in de gemeente vertoevende vaartuigen. 
niet anders is bepaald, en die kosten niet in- De porsonen, waarop dit toezioht wordt uit
gevolge eenige andere wettelijke bepaling, geoefend, zijn verplicht zioh daaraan te onder
ten laste van anderen moeten worden gebra.cht. werpen. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
aangewezen geneeskund.ige volgt in de uit- 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
Onze Minister van Arbeid of de ambtenaar (Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
tot wiens dienstkring zljne standplaa.ts behoort, van dit besluit bedoelde plaatsen, onderwor-
hem geven. pen aan een gezondheidsonderzoek. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte- De schipper is verplicht met zijn schip de 
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs in te nemen en aldaar zonder gemeenscha.p 
en de overige geemployeerden bij eene spoor- met den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
of tramwegonderneming _met zijn advies ter totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
zij de, wanneer zij dit behoeven bij de uitvoe- aa.nleiding daa,rvan bevolen gezondheidsmaat
riug van wette!ijke voo1·schriften betreffende regelen toegepast zijn. 
de wering of bestrijding der pokken. Op dit verbod van gemeensohap met den 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open- wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
bare gezondheid, dan gee."t hij daarvan, on- der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
verminderd art1kel 16 der wet van 4 December 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
1872 (Staatsbllld n°. 134), onverwijld kennis 28 Ma.art 1877 (Staatsblad n°. 36). 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden De sch.ipper zorgt met al de te zijner be
ambtenaar van het Staatstoezieht op de volks- scbiklting staande rrtiddelen voor de stipte 
gezondheid. naleving van de gegeven bevelen en is ver

§ 5. Van het scheepsvaartver keP.r . 

24. Onze Minister van Arteid is bevoegd 
om, waar noodig, met medewerk.ing van Onze 
Ministers van Fina.ncien, van Wa.terstaat en 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, tot 
wering van de besmetting van pokken, toezicht 
te doen houden op schepen, die langs binnen-

plicht de vragen, hem door of namens den met 
het gezondheidsonderzoek belasten genees -
kundige gedaan, nauwkeurig en naar wa.arheid 
te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opva
renden en van de la.ding of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
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overleg met den burgemeester, het meest 
doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit heefi ondergaan, ka.n 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 
verrioht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, a.an welk. advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minis
ter van Arbeid. 

De kosten op deze ma.atregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk ma.ken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, kraohtens 
artikel 25 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134) vastgesteld. 

2ij, Het schip wordt dadelijk tot den 
verderen doortooht toegelaten en het verbod 
van gemeensohap met den wal opgeheven, 
hetzij na afloop van het gezondheidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geefi, hetzij, nadat a.an de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgesohreven, uitvoering is gegeven. In 
het laatste geval kunnen evenwel de opvaren
den, die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden a.an pokken, noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
a.an den wa.l worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der 
personen plaats, indien dit door den genees
kundige noodig wordt geoordeeld. 

O. Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het ver
bod van gemeenschap met den wal is opgehe
ven, ontvangt de schipper van den met het 
gezoµdheidsonderzoek belasten geneeskun<lige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid vast te stellen 
en waan1it zal moeten blijken van den toestand 
van het sohip, van dien der opvarenden en 
van dien der lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, benevens van het aantal 
der opvarenden. 

Eene dergelijke verklariiig wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 

bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit beslnit, in welk. geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats ka.n treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, a.ls in artikel 25 van 
dit besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den kraohtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het 
materieel, dat de geneeskundige voor het 
gezondheidsonderzoek behoeft en dat noodig 
is voor de uitvoering van de naar aanleiding 
van het gezondheidsonderzoek voorgeschreven 
maatregelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit 
besluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elken amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorsohriften 
betreffende de wering of bestrijding der pokken. 

De am btenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgesohreven maatregelen. 

HOOFDS'l UK III. 

Slotbepalingen. 

33. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen kraohtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzin
gen, zoo dikwijls de omstandig eden dit ge
doogen of nood.ig ma.ken, op dezelfde wijze 
a.ls zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of 
in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de Ins pee -
teur, krachtens de Gezondheidswet belast met 
het toezicht np de handhaving van dewettelijke 
bepalingen betreffende besinettelijke ziekten. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
ingetroklren, gedurende elm jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag n& dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers van Arbeid, van Financien, 
van Watersta.at en van Landbouw, Nijverheid 
en Handel zijn belast met de uitvoering van 
dit' besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
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geplaatst en waarvan afschrift · zal worden I ruimte, waaronder is te verstaan de oppervlakte 
gezonden aan den Raad van State. na aftrek van kooien, kasten, tafels, enz., van 

Het Loo, den 9den September 1920. 1,15 M2• per schepeling hebben. 
WILHELMINA. 3. Op nieuw te bouwen schepen moet een 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. afzonderlijk schaftlokaal aanwezig zijn. In 
De Minister van Financien, DE VRIES. dit lokaal moet voor ieder der daarin op zee 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG, tegelijk schaftende schepelingen ten minste 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, een inhoud van 2 M3• en een vrije dekruimte 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. van 1 M3• aanwezig zijn en voorts moet aan 
( Uitgeg. 29 Sept. 1920.) alle bepalingen voldaan zijn, die in de artikelen 

1) September 1920. BESLUIT, houdende mach
tig:ing tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62). laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 737. 

13 September 1920. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende een doorloopend van 
Rijkswege uit te oefenen, vrijwillig aan
vaard toezicht op het logis voor de achepe
lingen en op de bestaande ziekenverblijven 
a.an boord van Nederlandsche achepen van 
meer dan 400 registertonnen' (2.83 M8.) 

bruto-inhoud, geene sleepbooten of vis
schersvaartuigen zijnde. S. 738. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel vin 8 Sep
·tember 1920, afdeeling Nijverheid, n°. 7561 ; 

•Gezien Ons besluit van 7 Maart 1911 n°. 25 
"(Staatsblad n~. 86), houdende bepalingen be
treftende een doorloopend van Rijkswege uit 
te oefenen, vrijwillig aanvaard toezicht op het 
logia voor de schepelingen en op de bestaande 
ziekenverblijven aan boord van Nederlandsche 

11chepen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ingang van heden : 
10. in te trekken het Koninklijk besluit 

-van 7 Maart 1911 n°. 25 (Staatsblad n°. 86) ; 
20. gelegenheid te geven om Nederlandsche 

schepen van meer dan 400 registertonnen (2,83 
·M 3) bruto-inhoud, geenesleepbootenofvisschers
vaartuigen zijnde ,te onderwerpen aan een door
"loopend van Rijkswege uit te oefenen toezicht 
op het logis voor de schepelingen en op de a.an 
boord bestaande ziekenverblijven en wel onder 

-de volgende voorwaarden. 
Art. 1. 1. Het logia voor de schepelingen 

1:llOet op nieuw te bouwen achepen achter het 
.aanvaringschot zijn aangebracht. 

2. Op nieuw te bouwen schepen moet het 
·slaapverblijf voor de schepelingen ten minste 
-een inhoud van 2,150 M• en eene vrije dek-

2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 zijn genoemd. 
4. Op schepen, die bij het in werking treden 

van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan worden volstaan met een logis voor 
de schepelingen met een inhoud van 2 M3• en 
eene oppervlakte van 1,15 M2., beide per sche
peling. 

5. Op nieuw te bouwen schepen moet het 
slaapverblijf voor schepelingen, niet behoorende 
tot het blanke ras, ten minste een inhoud van 
2,150 M8• per hoofd hebben. Op schepen, die 
bij het in werking treden van dit besluit reeds 
in dienst of in aanbouw waren, kan voor deze 
schepelingen volstaan worden met een inhoud 
van 1,900 M3• per hoofd. 

2. De hoogte van het logies voor de sche
pelingen tusschen de dekken mag niet minder 
dan 1,83 M. bedragen; op nieuw te bouwen 
schepen wordt deze hoogte gerekend vanaf den 
onderkant der in het logis doorloopende dek
balken. 

3. 1. De dekken, die het log:is boven en 
beneden afsluiten en de schotten, die het van 
de buitenlucht afsluiten, moeten waterdicht 
zijn. 

2. Als het beneden_ste dek van het logis 
van hout is, moet het gebreeuwd zijn en als 
het van st~al of ijzer is, bedekt zijn met een 
laag houtcement van voldoende dikte of van 
een stof, die de warmte slecht geleidt. 

3. Als het bovenste dek van het logis van 
staal of ijzer is, moet het aan de bovenzijde 
met hout o.f eene andere stof, die de warmte 
alecht geleidt, bekleed zijn. Deze bekleeding 
moet ten minste 5 c.M. dik zijn. Aan de on
derzijde mag het slechts bedekt zijn door eene 
atof, die onmiddellijk tegen het staal of ijzer 
is a.a.ngebra.cht. 

4. A1s het logia doorloopt tot tegen brord 
of tegen een meta.Jen schot, dan mag de huid 
of het schot niet met eene wegering bedekt zijn, 
tenzij deze bestaat uit planken, die gemakkelijk 
wegneembaar zijn ; ter hoogte van de slaap
plaatsen moeten planken zijn bevestigd, hoog 
ten minste 40 c.M. De huid, de wagering en 
de overige zijwanden van het verblijf moeten 
met eene lichtkleurige, goed dekkende ved 
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worden beschilderd, tenzij de beti=ering uit I logis voor schepelingen, behoorende tot het 
een edele houtsoort is verva.a.rdigd, in welk bla.nke ra.s. Voor schepelingen, beboorende 
geval met politoeren, vernissen of olien ka.n tot a.ndere rassen, mogen ten hcogste drie 
worden volsta.an. Voor zoover de wa.nden van slaa.pplaatsen boven elkaa.rwordenaangebracht, 
meta.al zijn, moeten' zij met een verfsoort, welke mits de hoogte van het logis van dek t ~-t dek 
bet zoogenaamde ,,zweeten" belet, bijvoorbeeld gemeten, ten minste 2 M. bedraagt. 
kurkverf, bedekt zijn. 6. Geen slaapplaats mag worden aange-

5. De ankerkettingen mogen niet door het bracht onder luchtkokers of onder betings, die 
logis loopen, tenzij beschermd door zware ,izeren op bet ijzeren dek va.ststaan. 
kokers. Het logis mag geen spillen of lieren 7. Het logis moet een voldoend aantal 
beva.tten. tafels en voor elken daarin verblijf houdenden 

4. 1. De luiken in bet logis moeten water- schepeling een zetcl bevatten, waartoe de ban-
dicht gesloten kunnen worden. ken met vouwkrukjes kunnen worden aan-

2. De ruimten, die voor logis dienen, moeten gevuld. 
van a.lie a.ndere ruimten, die niet uitsluitend 8. Bij den ingang van elk logis wordt een 
voor logis of verblijf voor de schepelingen zijn merk a.angebracht, aangevende voor hoeveel 
aa.ngewezen, door goed afsluitende schotten menschen bet bestemd jg_ 

zijn afgescheiden. 9. Er wordt gelegenheid gegeven om de 
Ruimten, gebezigd tot stalling van vee of vuile en natte kleeren van machinekamer- en 

pluimgedierte, moeten ten minste op een af- dekpersoneel buiten bet logis op te hangen. 
stand va.n 1 M. va.n bet logis verwijderd blijven 6. 1. aar gelang van den tijd van bet 
en den toegang da.a.rheen niet belemmeren. jaar en van de te ondernemen reis worden in 

3. Wanneer buizen door het logis loopen, bet logis doelmatige middclen ter verwarming 
moeten deze behoorlijk beveiligd zijn: koppe- aa.ngebracht, ter beoordeeling van den amb
lingen van buizen moeten bij voorkeur buiten tenaar met bet onderzoek belast. Bestaan 
bet logis zijn aangebra.cht. deze uit ka.chels, die op een houten dek zijn 

5 . 1. Elk logis beva.t zooveel ka.sten of gepla.atst, dan wordt er een ijzeren plaat onder. 
laden, als het aantal schepelingen bedraagt. gebracht. Kachel en schoorsteen worden om• 
Deze kasten of la.den, welke doelmatig van geven door metaalgaa.s of eene andere clergelijke 
inrichting moeten zijn en behoorlijk gesloten doeltrcffende afscheiding. 
moeten kunnen worden, moeten op nieuw te 2. Er worden maatregelen getroffen om te 
bouwen schepen van licht gegalvaniseerd of zorgen, da.t de schuiven der ka.chels niet geheel 
gelakt pla.atijzer verva.a.rdigd zijn, bij een mi- gesloten kunnen worden. 
nimum van lengte, breeclte en hoogte va.n 0,3 M. 3. Petroleumkachels mogen niet tot ver-
een inhoud va.n ten minste 0,15 M8• 'hebben. warming worden gebezigd. 
Bovendien moet op nieuw te bouwen schepen 7. 1. Overda.g wordt bet logis, zoo mo
eene hangkast a.anwezig zijn tot het bergen van gelijk, verlicht door schijnlichten, patrijs- of 
kleedingstukken, welke bij een hoogte van anderc soorten en anders door dekprisma's-
1,8 M. en een diepte va.n 0,5 M. een kubieke Des nachts geschiedt dit door op vaste plaatsen 
ruimte van ten minste 0,9 M3 • heeft. bchoorlijk bevestigde lampen of lantaarns. 

2. In elk logis, of wanneer een afzonderlijke Wanneer op het schip cen electro-dynamo aan
ruimte tot schaften aa.nwezig is, in elk schaft- wezig is, geschiedt de verlichting van het ver
lokaal, moet voldoende bergruimte a.anwezig blijf, zoola.ng de dynamo te werk sta.at, elec-
zijn voor het eetgereedschap. : trisch. 

3. Elke schepeling heeft recht op een eigen 2. De verlichting _van het logis bchoort bij 
ofzonderlijke slaa.p'plaa.ts. gesloten deur voldoende te zijn om aldaar over-

4. De slaapplaatsen zijn ten minste 1,83 M· dag bij normale weersgesteldheid en des nachts 
lang en 0,56 M. breed. Zij moeten bij voorkeur gewonen druk te kunnen lezen. 
va.n ijzeren ra.amwerk verva.ardigd, behoorlijk 8. Alie ruimten, bestemd voor logis van de 
van elkaar gescheiden en elk nfzonderlijk toe- schepelingcn, zijn voorzien van twee ventilatie
ga.nkelijk zijn. middelen, zoo ingericht, dat, zonder hinderlijke 

5. De onderka.nt van de onderste sla.a.p- tocht t e veroorza.ken, onder a.lie omstandig
pla.ats moet ten minste 30 c.M. boven bet be- heden voldoende afvocr van bedorven en toe
nedenste dek zijn en die er boven halfweg tus- voer va.n versche lucht is gewa.arborgd. 
schen deze en het bovenste dek. Meer dan 9 . 1. Alie ruimten, bestemd voor logis va.n 
twee sla.app!Mtsen mogen niet boven elka.ar de schepelingen, zijn voorzien van twee spui
worden a.angebmcht in ruimten, bestemd ,tot gaten om ingestroomd water af te vocrcn. Deze 
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spuigaten moeten inrichtingen hebben. waar
door zij waterdicht kunnen wordcn afgesloten. 

2. De toegang tot het logis behoort z66 te 
zijn ingericht, dat onder alle omstandigheden 
voldoende waarborg voor veiligheid wordt 
gegeven, en moet voorzien -zijn van een doel
matige waterkeering om te beletten, dnt bij 
onstuimig weder overkomend zeewater in het 
logis zou kunnen dringen. 

10. Kombuis en bakkersoven worden zoo 
hoog mogelijk in het schip geplaatst en behoor
lijk geventileerd. Houten dekken en schotten 
in de nabijheid der stookpJa3,tsen worden met 
ijzeren platen beschermd. 

11. 1. In de privaten moet plaats zijn bij 
een aantal schepelingen van minder dan 10 
personen voor 1 persoon, van 10 tot 25 personen 
voor 2 personen, van 25 tot 40 voor 3 personen 
en verder voor elke 40 of gedeelte van 40 per
sonen voor 1 persoon meer. 

2. De privaten worden boven de lastlijn in 
het schip geplaatst en moeten van een vaste 
inrichting tot doorspoelen en van een voldoend 
wijde afvoerbuis zijn voorzien, zoodanig, dat 
voldoende waarborg bestaat, dat geen stank 
wordt verspreid. 

3. Op nicuw te bouwen schepen moeten de 
privaten zoo geplaatst zijn, dat ze veilig en 
gemakkelijk te bereiken zijn; indien ze in de 
onmiddellijke nabijheid van een logis zijn aan
gebracht, moeten ze door stalen schotten lucht
dicht daarvan afgescheiden zijn. Wanneer 
een privaat zitplaatsen naast elkaar bevat, 
moeten deze door schotten onderling zijn ge
scheiden. 

12. Wanneer het machinekamerpersoneel, 
behalve de macbinisten en leerlingen, meer dan 
10 man bedraagt, nioet er boven in het schip 
een verblijf zijn, waar het geheele personeel 
van de afgaande wacht gelijktijdig zich kan 
re1111gen. Telkens v66r en na dit gelijktijclig 
reinigen moet aan de overige leden der beman
ning gelegenheid warden gegeven daarvan ge
bruik te maken. Het bepaalde in dit artikel 
is ten aanzien van nieuw te bouwen schepen 
ook van kracht wanneer het machinekamer
personeel behalve de machinisten en leerlingen 
10 of minder dan 10 bedraagt . 

13. 1. Onafhankelijk van het bepaalde in 
a ndere wetten en besluiten omtrent het ver
voer van passagiers, moet op elk schip, waar 
het geheele aantal opvarenden, die niet in hut
ten verblijf hebben, meer clan 50 bedraagt en 
de reis meer dan drie etmalen duurt, een van 
doelmatige verwarmings- en ventilatiemiddelen 
voorzien ziekenverblijf zijn ingericht, dat voor 
iedere 50 van deze opvarenden of gedeelte daar-

van ten minste 4 M3 • ruimte heeft en eene slaap
plaats bevat . In dit verblijf mogen de slaap
plaatsen niet boven elkander zijn aangebracht 
en de hoogte moet ten minste 1,83 M. bedragen : 
op nieuw te bouwen schepen wordt deze hoogte 
gerekend vanaf den onderkant der in het ,er
blijf doorloopende dekbalken. 

2. Er moet gelegenheid zijn om personen, 
die aan ernstige of aan besmettelijke zickten 
lijden. afgezonderd van alle andernn behoorlijk 
te verplegen. 

3. Bij het ziekenverblijf behooren eene 
apotheek, tevens verbandkamer, privaten en 
een badkamer. Deze apotheek, privaten en 
badkamer moeten op nieuw te bouwen schepen 
zoowel onderling als van het ziekenverblijf af
gescheiden, doch, voor zoover de privaten en 
badkamer betreft, in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan zijn aangebracht. 

4. Het ziekenverblijf moet zooveel mogelijk 
in een dekhuis of onder het bovenste dek zijn 
geplaatst en zooveel doenlijk van de andere 
verblijven zijn afgescheiden. 

14. De in de voorgaande artikelen genoemde 
verblijven, slaapverblijf, schaft lokalen, wasch
en ziekenverblijf, alsmede de bij deze verblijYen 
behoorende pri vaten worden dagelij ks in scheeps
tij d onder toezicht van de daartoe aansprakelijk 
te stellen chefs der verschillende di ensttakken 
gereinigd, terwijl ten minste eenmaal in een 
tijdvak van 4 weken in scheepstijd een grondige 
schoonmaak dier verblijven en de daarbij be
hoorende bergplaatsen voor algemecn gebruik 
en van de privaten plaats heeft, gevolgd door 
eene inspectie van den gezagvoerder, in tegen
woordigheid van voormelde chefs. Van deze 
inspectie en de bevinding wordt in het scheeps
journaal melding gemaakt. 

15. Voor schepen, die bij de afkondiging 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan, in overleg met de ambtenaren van 
de scheepsvaartinspectie, afwijking worden toe
gestaan van het bepaalde in artikel 2, artikel 3 
onder 5, artikel 4 onder 3, artikel 5 onder 1, 5 
en 9, artikel 8, artikel 9, artikel 12 en artikol 13, 
mits, wat artikel 8 en 9 betreft, voor voldoende 
ventilatie en afwatering is gezorgd en wat ar
tikel 13 betreft, voor afdoende verpleging van 
zieken is gezorgd. 

16. Reeders, die Mn of meer van hunne 
schepen aan dit toezicht wenschen te onder
werpen, zenden hiertoe hunne aanvrage schrif
telijk in aan den hoofdinspecteur voor de 
scheepvaart. Wanneer bij het hierna ingestelde 
onderzoek blijkt, dat deze schepen aan al de 
bovenstaande voorwaarden voldoen, dan wordt 
hiervan uit Onzen naam door den Hoofd-
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jnspecteur voor de Scheepvaart een certificaat \ pelingen tusschen de dekken mag niet minder 
afgegeven. dan 1,75 M. bedragen; deze hoogte wordt 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en gerekend vanaf den onderkant der in het logsi 
Handel is belast met de uitvoering van dit doorloopende dekbalken. De onderkant der 
besluit, hetwelk in het Staatsbl,ad • zal worden dekbalken moet van eene doelmatige bescher-
·geplaatst. ming voorzien zijn, tenzij de hoogte van het 

Het Loo, den 13den September 1920. logis 1,85 M. te boven gaat. 
WILHELMINA. 3. 1. Ret dek hetwelk het logis boven 

De Minister van Landbouw, afsluit en de schotten die het van de buitenlucht 
Nijverheid en Handel, afsluiten moeten waterdicht zijn. Het dek 

H. A. VAN IJssELSTEIJN. hetwelk het logis beneden afsluit moet water-
( Uitgeg. 26 Oct. 1920.) dicht zijn, tenzij zulks in verband met de ligging 

13 September 1920. BESLUIT, houdende be
palingen betreffende een doorloopend van 
Rijkswege uit te oefenen, vrijwillig aan
vaard toezicht op het logis voor de sche
pelingen en op de bestaande ziekenver
blijven aan boord van Nederlandsche 
schepen van 400 registertonnen (2,83 M3.} 

bruto inhoud of minder, geene visschers
vaartuigen zijnde, alsmede aan boord 
va.n Nederlandsche sleepbooten. S. 739. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel van 8 Sep
tember 1920, Afdeeling Nijverheid, n°. 7561 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van heden gelegenheid te geven 

om Nederlandsche schepen van 400 register
tonnen (2,83 M3) bruto inhoud of minder, 
geene visschersva.a.rtuigen zijnde, alsmede Ne
derlandsche sleepbooten te onderwerpen a.an 
een doorloopend van Rijkswege uit te oefenen 
toezicht op het logis voor de schepelingen 
en op de aan boord bestaande ziekenverblijven 
en wel onder de volgende voorwaarden : 

Art. 1. 1. H et logis voor de schepelingen 
moet op nieuw te bouwen schepen achter 
het aanva.ringschot zijn aangebracht. 

2. Op nieuw te bouwen schepen moet het 
logis voor de schepelingen ten minste een i nhoud 
van :1,5 M•. en eene vrije dekruimte, waaronder 
is t e verstaan de oppervlakte na aftrek van 
kooien, kasten, ta.fels, enz. van 1,5 M2• per 
schepeling hebben. Is het logis verdeeld 
in eene afdeeling om in te sla.pen en eene 
afdeeling voor andere doeleinden, dan moet de 
eerstbedoelde afdeeling ten minste een inhoud 
van 2,150 M3 • en eene vrije dekruimte van 
1,15 M2• per schepeling hebben. Op schepen, 
welke bij het in werking treden van dit besluit 
reeds in dienst of in a.anbouw waren, kan 
worden volstaan met een logis voor de sche
pelingen met een inhoud van 2 M3• en eene 
oppervlakte van 1,15 M2., beide per schepeling. 

2. De hoogte van het logis voor sche• 

van het logis en den bouw van het schip naar 
het oordeel van de ambtenaren der Scheep
vaart-inspectie onredelijk of onuitvoerbaar 
zoude zijn. 

2. Het benedenste dek van het logis moet, 
wanneer het dek van staal of ijzer is, bedekt 
zijn met een stof, die de warmte slecht geleidt. 

3. Als het bovenste dek van het logis van 
staal of ijzer is, mag het aan de onderzijde 
slechts bedekt zijn door een stof, die onmiddellijk 
tegen het staal of ijzer is aangebracht. 

4. Als het logis doorloopt tot tegen boord 
of tegen een metalen schot, dan mag de huid 
of het schot niet met eene wegering bedekt 
zijn, t enzij deze bestaat uit planken, die ge
makkelijk wegneembaar zijn ; ter hoogte van 
de slaapplaatsen moeten planken zijn be
vestigd, hoog ten minste 40 c.M. De huid, 
de wegering en de overige zijwanden van het 
logis moeten met een lichtkleurige, goed dek
kende verf worden beschilderd, tenzij de 
betimmering uit een edele houtsoort is ver
vaardigd, in welk geval met politoeren, olien of 
vernissen kan worden volstaan. Voor zoover 
de wanden van metaal zijn, moeten zij met 
eene verfsoort, welke het zoogenaamde .,zwee
teii" belet, bijvoorbeeld kurkverf, bedekt zijn . 

5. De ankerkettingen mogen niet door 
het logis loopen, tenzij beschermd door zware 
ijzeren kokers. Het logis mag geene spillen 
of lieren bevatten. 

4. 1. De luiken, deuren en ka.ppen in 
of op het logis moeten zoodanig gesloten 
kunnen worden, dat geen regen of overkomend 
zeewater naar binnen kan dringen. 

2. De ruimten die voor logis dienen, moeten 
van alle andere ruimten, die niet uitsluitend 
voor logis of verblijf voor de schepelingen 
zijn aangewezen, door goed afsluitende schotten 
zijn afgescheiden. 

3. Wanneer buizen door het logis loopen, 
moeten deze behoorlijk beveiligd zijn ; koppe
lingen van buizen moeten bij voorkeur buiten 
het logis zijn aangebracht. 

5. 1. Elk logis voor niet in een hut verblijf 
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houdende schepelingen bevat zooveel kasten I een electrodynamo aanwezig is, geschiedt 
of laden als het aantal schepelingen bedraagt. de verlichting, zoolang de dynamo te werk 
Deze kasten of laden moeten zoodanige af- staat, electrisch. 
m tingen hebben en zoodanig ingericht zijn, 2. De verlichting van het logis behoort 
dat zij geschikt zijn voor het opbergen van bij gesloten deur zoo mogelijk voldoende te 
kleedingstukken en behoorlijk afgesloten kunnen zijn, om aldaar overdag bij normale weers
worden. Op nieuw te bouwen schepen moet gesteldheid en des nachts gewone druk te 
bovendien eene doelmatige hangkast a.an- kunnen lezen. 
wezig zijn. 8. Alie ruimten bestemd voor logis van de 

2. In elk logis of wanneer eene afzonderlijke schepelingen zijn voorzien van twee ventilatie
ruimte tot schaften a.anwezig is, in elk schaft- middelen, zoo ingericht, dat zonder hinderlijke 
lokaal, moet voldoende bergruimte aanwezig tocht te veroorzaken onder alle om~tandigheden 
zijn voor het eetgereedschap. voldoende a.fvoer van bedorven en toevoer 

3. Elke schepeling heeft recht op een eigen van versche lucht is gewiiarborgd. 
afzonderlijke slaappla.ats. 9. 1. Alie · ruimten bestemd voor logia 

4. De slaapplaatsen zijn ten minste 1,83 M. van de schepelingen zijn voorzien van eene 
lang en 0,56 M. breed. Zij moeten behoorlijk doelmatige inrichting om ingestroomd water 
van elkander gescheiden, elk afzonderlijk te verwijderen. 
toegankelijk zijn en bestaan uit losneembare 2. De toegang tot. het logis behoort zoo te 
gedeelten. zijn ingericht, da.t onder a.lie omstandigheden 

5. De onderkant van de onderste slaa.p- voldoende waa.rborg voor vei]jgheid wordt 
pla.atsen moet ten minste 15 c.M. boven het gegeven en moet voorzien zijn van eene doel
benedenste dek zijn, en die er boven ha.lfweg matige waterkeering om te beletten dat bij 
tusschen deze en het bovenste dek. Meer dan onstuimig weder overkomend zeewater in het 
twee sla.appla.atsen mogen niet boven elkander logis zou kunnen dringen. 
worden aangebra.cht. 10. Kombuis en bakkersoven worden zoo 

6. Geen sla.applaats mag worden aangebracht hoog mogelijk in het schip geplaatst en behoor-
onder een luchtkoker. lijk geventileerd. Houten dekken en schotten 

7. Het logis moet een tafel van voldoende in de na.bijheid der stookplaatsen worden met 
afmetingen en voor elken da.arin . verblijf ijzeren platen beschermd. 
houdenden schepeling een zetel bevatten. 11. 1. In de privaten moet plaats zijn 

8. Er wordt gelegenheid gegeven om de bij een aa.ntal schepelingen van minder dan 
vuile en na.tte kleedingstukken van machine- 10 personen voor 1 persoon, van 10 tot 25 
ikamer- en dekpersoneel buiten het logis op te personen voor 2 personen, van 25 tot 40 voor 
hangen. 3 personen en verder voor elke 40 oi een ge-

"I. 1. Naa.r gelang van d en tijd van het deelte van 40 personen voor 1 persoon meer. 
jaar en van de te ondernemen reis worden 2. De priva.ten worden boven de lastlijn 
in het logis doelmatige middelen tot verwarming in het schip geplaa.tst; zij moeten van een 
aangebracht. Bests.an deze uit kachels, die ruime afvoerbuis zijn voorzien en gema.kkelijk 
op een houten dek zijn gepla.atst, dan wordt doorgespoeld kunnen worden, zoodanig da.t 
er een ijzeren plaa.t onder gebra.cht. Kachel voldoende wa.a.rborg bests.at dat geen stank 
en pijp worden omgeven door metaalga.a.s of wordt verspreid. 
eene a.ndere dergelijke doeltreffende a.fscheiding. 3. Op nieuw te bouwen schepen moeten 
Indien het verblijf uitsluitend dient tot slaa.p- de privaten zoo geplaa.tst zijn, da.t ze veilig 
vertrek, zijn geene middelen tot verwa.rming en gema.kkelijk te bereiken zijn ; indien ze in 
vereischt. de onmid'1ellijke na.bijheid van een logis zijn 

2. Er worden ma.a.tregelen getroften om aangebracht, moeten ze door schotten lucht
te zorgen, da.t de schuiven der ka.chels den dicht daarvan afgescheidcn ziju. Wanneer 
afvoer nimmer geheel kunnen afsluiten. een privaat zitpla.a.tsen naast elka.nder beva.t, 
. 3. Petroleumkachels mogen niet tot ver- moeten deze door schotten onderling zijn 

warming gebezigd worden. gescheiden. 
7. 1. Overda.g wordt het logis, zoo mogelijk, 4. Schepen van minder da.n 150 bruto 

verlicht door schijnlichten, patrijs- of a.ndere registerton, wa.arop naar het oordeel van den 
poorten en anders door dekprisma's of andere met het onderzoek belasten a.mbtenaa.r der 
doelma.tige dekglazen. Des nachts geschiedt Scheepvaa.rtinspectie geen gelegenheid tot 
dit door op va.ste pla.a.tsen behoorlijk bevestigde pla.atsing van priva.ten bestaat, kunnen van de 
la.mpen of la.ntaarns. Wanneer op het schip toepa.ssing van dit a.rtikel worden vrijgesteld. 
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12. Voor schepen, die bij de afkondiging 
van dit besluit reeds in dienst of in aanbouw 
waren, kan, in overleg met de ambtenaren 
van de Scheepvaa.rtinspectie afwijking worden 
toegestaan van het bepaalde in artikel 2, 3, 
derde en vierde lid, 4, derde lid, 5, vierde en 
vijfde lid, en 10. 

13. Reeders, die een of mecr van hunne 
schepen aan dit toezicht wen chen te onder
werpen, zenden hiertoe hunne aanvragen 
rechtstreeks in aan den hoofdinspecteur voor 
de Scheepvaart. Wanneer bij het hierna 
ingestelde onderzoek blij kt, dat deze schepen 
aan al de bovenstaa114e voorwaarden voldoen, 
dan wordt hiervan in Onzen naam door den 
hooftlinspecteur voor de Scheepvaart een 
certi ficn.at afgegeven. 

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in bet Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 13tlen September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw. 
Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
( u;tgeg. 26 Oct. 1920.) 

13 September 1920. BESLUIT tot vaststel
ling van bet tijdstip, bedoeld in de ar
tikelen II en III der wet van 30 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 645), houdende wijziging 
van de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad 
n°. 348), tot verlenging en herstel van in 
de Octrooiwet genoemde termijnen. S. 740. 

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

Landbouw, Nijverheid en Handel tl.d. 1 Sep
tember 1920, n°. 10586, aftleeling H andel, van 
Justitie d .d. 6 September 1920, n°. 847, afdee
ling 1 C, en van K olooien d.d. 8 September 1920, 
n°. 33, 4de afdeeling; 

Gezien de artikelen II en III der wet van 30 
Juli 1920 (Staatsblad n°. 645), houdende wijzi
ging van de wet van 29 Juli 1916 (Staatsb/,ad 
n°. 348), tot verlenging en herstel an in de 
Octrooiwet genoemde termijnen ; 

Hebben goedgevonden en ver!'taan : 
te bepalen, 

Eenig artikel. 
Het ingevolge de artikelen II en III der wet 

van 30 Juli 1920 (Staatsblad n°. 645), houdende 
wijziging van de wet van 29 Juli 1916 (St,aats
blad n°. 348), tot verlenging en herstel van in de 
Octrooiwet genoemtle termijnen door Ons te 
bepalen tijdstip zal zijn het tijdstip, waai·op de 

genoemde wet van 30 Juli 1920 (Staatsblad 
n°. 645) zal in werking treden. 

Onze voornoemde Ministers zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 13den September 1920. 
WILHELMINA. 

DeJ,finister vanLandbouw, Nijverheid en Handel, 
H . A. VAN IJsSELSTEIJN. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Koloniin, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 24 S ept. 1920.) 

13 Septeinber 1920. KoNINKLIJK °BESLUIT. 
',ren onrcchte hebben Ged. Staten goed

keuring aan een gemeentebegrooting ont
houden op grond dat de op c1ie begroot.iog 
uitgetrokken jaarwedde van den veld
wachtcr niet voldoet aan de door hen bij 
rondschrijven aan cle gemeentebesturen 
gestelde minimum-eischen : door niet, 
ona/hankelijk van het rondschrijven, opzet
t nlijk de vraag te overwegcn of er al 
dan niet termen aanwezig zijn om bepaal
ct sllijk voor de ondorwerpelijkc gemeente 
in de gegeven omstandigheden aan te 
nemen ,dat de op de begrooting gebrachte 
Jaarwedd~ van den veldwachter onvol
doende m Jet worden geacht, hebben zij 
de aan hun oordeel onderwOrp!'n vraag 
beslist bij wege van algemeene dispositie, 
en niet, zooals de aarcl van h,, t hun toe
gekend recht van onthouding van goed
keuring eischt, op grond van omstandig
beden, waaronder elk indivudueel geval 
zich voordoet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Besch:ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Westerhoven tegen 
het besluit van G. S. v. Noord-Brabant van 
28 April 1920, G. n°. 388, IIIe Afd., waa.rbij 
goedkeuring is onthquden a.an de begrooting 
dier gemeente voor 1920; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor cl& 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Aug. 1920, n°. 262 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Sept, 1920, n°. 
10833, Afd. B.B. ; 

0., dat op de bovengemelde begrooting onder 
Hoofdstuk IV, Afd. I, art. 1 der uitgaven. 
onder het hoofd : jaa.rwedden van de inspecteurs 
en agenten van politie en van de veldwachters. 
uitgetrokken is een bedrag van f 1000 ten einde 
daaruit te bestrijden het salaris van een veld
wachter; 
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dat Ged. Staten bij besluit van 28 April I behoorende, daarmede toch annex zijn, zooals 
1920, G. n°. 388, III• Afd., aan de begrooting o. a. het toezicht op de werkzaamheden op 
de goedkeuring hebben onthouden mt overwe- wegen, waterleidingen en ontginningen, de 
ging dat de raad bij de regeling van de bezoldi- ra.ad meende, na. bekomen toestemming van 
ging van den gem.-veldwachter geen gevolg Onzen Commissaris, deze werkzaamheden op 
heeft gegeven aan hunne aanschrijving, opge- te dragen aan den,veldwachter en hem daarvoor 
nomen in Provinciaal Bijblad n°. 59 van 1919, ja.a.rlijks cen bedrag toe t,e kennen naar verdien
waarbij de normen zijn aangegeven waara.an de sten ; dat in verband daarmede de raad van 
regeling der bezoldiging van de gemeenteveld- oordeel is geheel te hebben voldaan a.an het 
wachters ten minste moet voldoen; da.t aan den voorschrift van Ged.Staten van Noord-Brabant, 
gem.-veldwachter door de regeling door den doch a.Ileen wenscht dat de veldwacbter de 
raad getroffen, geen bezoldiging is toegekend, hem toegekende bezoldiging ook kan verdienen ; 
waarmede hij, overeenkomstig zijn maatAcbap- dat Ged. Staten op het beroep gehoord, onder 
pelijke positie, naar behooren en onafhankelijk overlegging van een exemplaat van het Pro
van derden in zijn onderhoud en in dat van vinciaal Bijblad no. 59 van 1919, waarin 
zijn gezin kan voorzien ; dat eene richtige normen zijn opgenomen, waara.a.n de salaris
d1enstvervulling allecn ·verzekerd is bij een regeling van de veldwacbter naar hunne mee
regeling dcr bezoldiging, welke aan voren- ning ten minste moet voldoen, bet volgende 
-0mscbreven eiscben voldoet, en dat het ge- mededeelen : 
meentebelang, hetwelk de verzekering van ,,Op de begrooting · bovenbedoeld is onder 
eene ricbtige dienstvervulling eischt, derhalve lioofdst. IV, Afd. I, art. 1 der uitgaven uitge
medebrengt, dat eeoe regeliog der bezolcliging trokken een bedrag van f 1000, ten einde 
.als vorenbedoeld -worde getroffen ; dat, vermits daaruit te bestrijden het sala1is van den ge
de getroffen regeling aan vorenomschreven meenteveldwachter. 
eischen niet voldoet, zij in strijd is met bet ,,Aangezien de veldwacbter zes dienstjaren 
gemeentebelang; in de gem. Westerboven heeft doorgebracht 

dat de raad in beroep aanvoert dat Ged. en twee kinderen beeft, die voor toelage 
Staten van Noord-Brabant hebben geweigerd in aanmerking komen, moest overeenkomstig 
de hfigrooting hunner gemeente over bet onze regeling op de begrooting Ininstens worden 
dienstjaar 1920 goed te keuren op grond dat geraamd op f 1300 aa.n jaarwedde plus f 130 
door den raad niet was voldaan a.an het verzoek aan kindertoelage. 
van Ged. Staten om de jaarwedde van den ,,De gemeenteraad uitgenoodigd om voren
gem.-veldwacbter te bepalen op de minimum- staande regeling te treffen, heeft gemeend aan 
eiscben door dat college gestelrl, n.1. grondsala- ons desbetreffende verzoek geen gevolg te 
ris f 1000 plus 8 eenjaarlijksche verhoogingen moeten geven" ; 
va.n f 50 tot een maximum van f 1400 plus O.,dathethierbovenbedoeldrondschrijvenvan 
5% kindertoeslag van bet salaris, voor ieder Gedeputeerde Staten van Noordbrabant luidt: 
kind boven de twee, beneden den lecftijd van Aan de veldwachters moet minstcns worden 
16 jaar, zijnde alzoo voor den in functie zijnden toegekend : 
.ambtenaar in de gem. Westerhoven f 1430, 1°. een salaris bepaald op een Ininimum van 
benevens vrije woning, vrije kleeding en bewa- f 1000 plus 8 eenjaarlijkscbe verhoogingen 
pening ; dat de raad echter de jaarwedde van van f 50 tot een maximum van f 1400 ; 
den gem.-veldwa.cbter heeft bepaald op f 1000 2°. een kindertoeslag van 53/.. van bet salaris 
plus vrije woning met tuin, vrije bewapening voor ieder kind boven de twee, beneden den 
en f 100 vergoeding voor kleeding en van leeftijd van 16 jaar ; 
-0ordeel was dat deze bezoldigmg overeenkomt 3°. vrije uniformkleeding of een voldoende 
met of zelfs overtreft den algemeenen in deze vergoeding daarvoor ; 
omgeving heerschenden loonstandaa.rd en 4°. vrije bewa.pening ; 
waarnaar ook de andere gemeentewerklieden 5°. vrije woning of vergoeding van de 
worden uitbetaald; dat bovendien de raad van buisbuur ; 
meening is da.t in de plattelandsgemeente 0., dat blijkens den hierboven op dit stuk 
Westerhoven niet de gebeele persoon voor deze weergegeven inhoud van hun schrijven va.n 
functie wordt gevorderd, en daa.r het algemeen 23 Juni 1920 de reden waarom Ged. Staten 
gebruikelijk is, dat in zulke gemeenten door hunne goedkeuring aan de begrooting der 
den veldwacbter ook worden verricht de werk- gem. Westerboven bebben onthouden uit
zaa.mheden, welke · hoewel niet tot de politie sluitend is te zien in het feit dat de jaa.rwedde 
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van den veldwachter, op die begrooting mtge- \ Staatsblad n° . 741 is ~og 
trokken, niet voldoet aandezeminimum-eischen; wordt achteraan opgenomen. 

niet verscbenen, 

dat zij, door aldus te ha.ndelen en door niet 
ona.fhankelijk van hun vorenbedoeldrondschrij- 16 
ven, opzettelijk de vraa.g te overwegen of er 

Septemher 1920. BESLUIT, houdende in
trekking van de openstelling van bet 
ka.ntoor Groesbeek a.ls geriefka.ntoor en 
opheffing van heerbanen. S. 742. 

al dan niet termen a.anwezig .zijn, om bepaalde-
lijk voor de gemeente Westerhoven in de 
gegeven omstandigheden aan te nemen dat de 
op de begrooting voor 1920 gebrachte jaarwedde 
van den veldwachter voldoende moet worden 
geacht, de aan hun oordeel onderworpen vraag 
hebben beslist bij wege van algemeene dispositie 
en niet, zooals de aard van het hun toegekende 
recht van onthouding van goedkeuring eischt, 
op grond van omstand.Jgheden waaronder elk 
individueel geval zich voordoet ; 

0., dat mitsdien het bestreden besluit niet 
kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten v. 
Noordbrabant van 31 Ma.art 1920, G, n°. 388, 
Ille Afd., te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, enz. 
(A. B.) 

13 Septemher 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Gede
puteerde Staten der Profincien betreffende 
verzekering van armlastige krankzinnigen. 

Verschillende gemeentebesturen maken van 
de overgangsbepalingen der ouderdomswet 1919 
gebruik om ten beh-.>eve van armlastige, voor 
rekening van de gemeente verpleegde krank
zinnigen eene vrij willige verzekcring te sluiten. 
De vraag doet zich hierbij voor of de renten, 
welke eventueel t en behoeve dier patienten 
worden ontvangen, moeten worcten beschouwd 
als eene vergoeding die eene gemeente ter 
bestrijding van de kosten van verpleging buiten 
de bijdragen van hct Rijk en van de provincie 
ontvangt, als bedoAld bij art. 5, l e lid van 
h et K on. hesluit van 16 Jnni 1916, n°. 23 en 
waarvan dus evenredige terugstorting nan het 
Rijk moet plaats hebben. 

Naar mijne meening valt eene dergelijke 
rente, toegekend naar aavleiding van eene 
vrijwillige door een gemeentebestuur aangegane 
of voortgezette ouderdomsverzekering, buiten 
de toepnssing van genoemd artikel. Het Rijk 
draagt niet bij in de premie en wenscht <lit 
ook niet te doen, derhalve kan het ook geen 
nanspraak maken op evenredige restitutie. 

(Gem. -Stem.) 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voorch-acht van Onzen Minister van 
Financien van den l0den September 1920, 
n°. 167, Invoerrechten; 

Gezien de artikelen 38 en 64 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) ; 

Herzien de K oninklijke besluiten van 10 De
cember 1822 (Staatsblad n°. 50) en van 18 Juni 
1832 (Staatsbl,a,d n°. 27) : 

Hebben goedgevonden en ver taan te be
palen : 

Art. 1. De openstelling van het kantoor 
Groesbeek als geriefkantoor voor den invoer 
van goederen, bestemd voor de dagelijksche 
behoefte der grensbewoners, en de aanwijzing 
van wegen, langs welke de bedoelde goederen 
na.ar dat geriefkantoor mogen worden ingevoerd, 
een en antler volgens het Koninklijk besluit 
van 18 Juni 1832 (Staatsbl,a,d n°. 27), worden 
ingetrokken. 

2. In artikel 5 van het Koninklijk besluit 
van ' 10 December 1822 (Staatabl,a,d n°. 50) 
vervalt de aanwijzing als heerbanen van de 
navolgende wegen: 

De weg over Groesbeek naar en op Mook en 
van daar de weg over Heumen, Overaaaelt, 
N ederaaaeU op Grave en voorts langs eene 
der heerbanen. 

Dezelfde weg van Grave over de groote baan 
op Ravestein .en Megen, langs Velp en door 
Dennen.burg. zoomede de in plaats daarvan bij 
hoog water te volgen Maaadijk op Ravestein 
en Megen. 

De weg over Groesbeek over de Oude Mook
schebaan naar en op Nijmegen. 

De hiervoren opgenoemde weg van Groesbeek 
op Mook en van da.a.r over het veer van Katwijk 
op Grave. 

3. Dit besluit treedt in werking op 15 Octo
ber 1920. 

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

Het Loo, den 16den September 1920. 

WILHELMINA. 
De Mini.,ter van Financiln, DE VRIES. 

( Uitgeg. 24 Sept. 1920.) 
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16 September 1920. BxsLUrr tot vaststelling 
van nieuwe bepalingen . omtrent het per
soneel van de administratie der directe 
bclastingen, invoerrechten en accijnzen. 

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

Financien van 8 September 1920, n°. 130, 
afdeeling Personeel ; 

Overwegende, dat het noodig is in verband 
met het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37), nieuwe 
bepalingen vast te stellen omtrent het perso
neel van 'de administratie der directe belastin
gen, invoerrecbten en accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

SAMENSTELLING VAN HET PERSONEEL. 

Art. 1. Enz. 
136. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 J anuari 1921. 
Op dat tijdstip vervallen Onze besluiten 

van 30 Maart 1904, n°. 19 en 30 Maart 1907, 
n°. 31, en ;i,lle verdere besluiten betreffende 
onderwerpen die bij dit besluit worden gere
geld, een en antler voor zoover bij dit besluit 
niet anders wordt bepaald. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Re
kenkamer. 

't Loo, den 16 September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, DE VRIES. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal, DE JoNGE. 

17 September 1920. BESLUIT tot WIJz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 
(Staatsblad n°. 224), wa.arbij a.an de Ver
eeniging der Zusters van Lieide, gezeteld 
te Venray, vergunning is verleend, op een 
terrein in de gemeente Venray een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. S. 743. 

WJJ WILHELMINA, E!<Z. 
Op de voordra.cht van. Onzen Minister van 

Binnenlandsche Za.ken van 14 September 1920, 
n°. 6639, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°, 96), laatsteEjk gewijzigd bij de wet van 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel . 
Aan a.rtikel 2 van OnR beslu.it van 16 Juli 1907 

(Stadtsblad n°. 224) wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, Juidende a.ls volgt : 

,,Bovendien mogen in het gesticht, gedurende 
het tijdvak, eindigende l Augustus 1922,. 
25 vrouwen verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Za.ken. 
is belast met de u.itvoering van dit besluit, 
da.t in het Staatsblad zal worden gepla.atst. 

Het Loo, den l 7den September 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zake;, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 30 S ept. 1920.) 

17 September 1920. KoNINKLLTK BESLUIT. 
Aangezien er, toen de Raad de onder

werpelijke gronden _voor een prijs van 
·f 2000 per H.A. te koop aanbood, alles
zins aanleiding bestond voor het vermoeden, 
dat bij openbare veiling geen hoogere op
brengst zou worden verkregen, kan de 
Raad niet gezegd worden het gemeente
belang niE>t behoorlijk te hebben behartigd 
op grond van de omstandigheid dat na 
bedoeld raadsbesluit een bod van f 3000 
per H .A. is ingekomen. 

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

den raa.d der gemeente Heerde tegen het beslu.it 
van Ged. Staten van Gelderland van 27 April 
1920, n°. 225, waa.rbij goedkeuring is onthou
den aan zijn beslu.it van 25Maa.rt 1920,I,n°.683, 
strekkende tot verkoop van een perceel grond ; 

Den Raad van State, AfdeeEng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 Sept. 1920, n°. 272 ; 

Op de voordra.cht van Onzen Min. v. Binnenl. 
Zaken van 14 September 1920, n°. 11024, 
Afd. B.B.; 

0., dat de ra.a.d der gemeende Heerde bij 
beslu.it van 25 Maart 1920 heeft besloten van 
het a.an de gemeente toebehoorend perceel 
ka.d. bek. gemeente Heerde, Sectie F , n°. 718, 
onderscheidenlijk a.an Willem Beekman, Eg
bert Eila.nder en Wolter van der Maten dat 
dee] te verkoopen, hetwelk in het verlengde 
van ieders eigendo=en te Asschendorp 
ligt, voor een prijs berekend naa.r f 2000 per 
H.A., onder bepaling da.t alle uit dit beslu.it 
voortvloeiende kosten, ook die van levering 
van het verkochte, voor rekening van de koo
pers komen; 

dat de raa.d da.a.rbij heeft overwogen da.t deze 
grond voor de ·gemeente van geen nut is en 
voor zoover dit in de toekomst te voorzien is. 
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ook niet zal worden ; dat de raad 15 Januari 
1920 besloot om, behoudens goedkeuring van 
Ged. Staten, tot verkoop van den grond 
over te gaan, indien adressanten genegen 
mochten zijn een bod te doen berekend naar 
f 2000 per H.A. ; dat ieder der adressanten 
vervolgens dit bod heeft gedaan voor dat dee! 
van bedoeld perceel, dat Hgt in het verlengde 
van zijn terrein in Aaschendorp ; dat intus
schen is ingekomen een adres van Egbert 
Steenbergen, landbouwer, wonende te Aaschen
dorp, houdende een bod van f 3000 per H.A. 
voor bovengemeld perceel ; dat de raad meent 
moreel verplicht te zijn den verlangden grond 
te laten aan de adressanten Eilander, Beekman 
en Van der Maten allen voornoemd en geen 
acht te moeten slaan op het adres van genoem
den Egbert Steenbergen; 

dat Ged. Staten bij besluit van 27 April i920, 
n°. 225, aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging dat, daar de 
helft van de door den raad voor bedoelde 
gronden bedongen prijs meer wordt geboden, 
het gemeentebelang in dezen niet voldoende 
in het oog is gehouden ; 
, dat van het besluit van Ged. Staten de 

gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de perceelen voor een groat 
dee! bestaan uit water en de geboden prijs van 
f 2000 per H.A. reeds als zeer hoog wordt 
beschouwd ; dat de raad bedoelde perceelen 
voor f 2000 per H.A. had aangeboden voordat 
de adressant Steenbergen een bod deed van 
f 3000; dat hij er van overtuigd is, dat Steen
bergen f 3000 hee~ geboden, niet met de bedoe
ling om den g1·ond in eigendom te krijgen, 
maar om het aan zijn buren W. Beekman, M. 
Eilander en W. van der Maten, waarmede hij, 
naar werd vernomen, in ongenoegen leeft, 
onmogelijk te maken den grand te koopen ; 
dat de raad meent goon rekening te mogen 
houden met burentwisten, doch zich' moreel 
verplicht acht alles in het werk te moeten 
stellen om den grond te kunnen leveren voor 
den hoogen prijs van f 2000 per H.A. aan 
W. Beekman, E. Eilander en W. van der Maten 
allen genoemd ; 

0., dat toen de raad der gem. Heerde de 
gronden voor een prijs van f 2000 per ILA. te 
koop aanbood, alleszins aanleiding bestond 
voor het vermoeden, dat bij openbare veiling 
geen hoogere opbrengst zou worden verkregen ; 

dat onder deze omstandigheden de raad niet 
gezegd kan worden het gemeentebelang niet 

, behoorlijk te hebben behartigd ; 
dat Geel. Staten mitsdien ten onrechte aan 

het raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
alsnog goedkeuring te verleenen aan het besluit 
van den raad der gem. Heerde van 25 Maart 
1920 tot verkoop van het in het besluit genoem
de perceel voor een prijs van f 2000 per H.A. 

Onze Min. v. Binnenl. Zaken is belast enz. 
(A. B.) 

17 &ptemoer 1920. M1ss1n: van den Minister 
van Lanclbouw, Nijverheicl en Randel aan 
de Commissarissen cler Koningin, betref
fende beteugeling van mollenvangst. 

Ret is gebleken, clat het niet mogelijk is de 
bepalingen van de Mollen-, Egels- en Kikvor
schenwet zooclanig te hanclhaven, clat bet vangen 
van mollen op volcloencle wijze worclt beperkt. 

Orn hierin te voorzien zijn verschillende 
maatregelen overwogen, zooals het strafbaar 
stellen van de poging tot vangen of van het 
vervoeren van de midclelen er toe, of we! ver
zwaring van straffen. Ret laat zich echter niet 
aanzien, clat cleze doe! zullen t,·effen. Vooreerst 
toch blijken de overtreclers bizoucler rnoeilijk 
te betrappen, en overigens is het midclel, eene • 
spade of schop, te algemeen bij den lanclbouw 
in gebruik om het vervoer claarvan of poging 
tot vangst strafbaar te kunnen stellen. 

Ik zie mij claarom genoodzaakt U H.E.G. 
te verzoeken macbtigingen, als becloelcl in art. 2 
van genoemde wet t. a. v. · mollen en huiclen 
van mollen niet meer te verleenen en die mach
tigingen, welke na 1 October a.s. nog van 
kracht mochten zijn, in te trekken. U R.E.G. 
gelieve voorts te bevorcleren, clat door do ge
meentepolitie scherp worde toegezien op clie
genen, die tot dusver zulk een macbtiging ont
v1ngen, en mij spoedig hunne aclressen mede te 
cleelen om deze door tusscbenkomst van mijn 
ambtgenoot van Justitie tar kennis te brengen 
van de Rijkspolitie. 

Yoorts geef ik U H.E.G. in overweging om, 
alvorens eene machtiging krachtens art. 1 
worclt verleend, te onderzoeken of de uitrei
king claarvan door eigenaren of gebruikers van 
betrokken gronden worclt gewenscht. 

Mocbt bet blijken dat deze geclragslijn niet 
tot haar cloel leidt, clan zal ik claarmede gaarne 
benevens met Uw aclvies in kennia worden 
gesteld, om zoonoodig wetswijziging te kunnen 
voorstellen. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN lJSSELSTEIJN. 
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18 Septemb,r 1920. BEsru1T tot wijziging 
en aanvulling van het ' Koninklijk besluit 
van 14 Maart 1911 (Staatsbl.ad n°. 90), 
aangevuld en gewijzigd bij Koninklijke 
besluiten van 18 October 1912 (Staatsbl.ad 
n°. ·320), 30 September 1915 (Staatsbl.ad 
•no. 412), 10 Mei 1918 (Staatsbl.ad n°. 288) 
-en 6 Joni 1919 (Staatsblad n°. 276), 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 va.n het lager onderwijs. 
s. 744. 

WTJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister 
-van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 16 April 1920, n°. 1627/3, a.fdeeling Lager 
Onder:wijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het ' wenschelijk is Ons 
'besluit van 14 Ma.art 1911 (Staatsbl.ad n°. 90), 
. a.angevuld en gewijzigd bij Onze besluiten van 
18 October 1912 (Staatsbl.ad n°. 320), 30 Sep
tember 1915 (Staatsbl.ad n°. 412), 10 Mei 1918 
,(Staatsbl.ad n°. 288) en 6 Juni 1919 (Staatsbl.ad 
no. 276), tot vaststelling van voorschriften 
-voor het verleenen van eene Rijksbijdrage 
a.an gemeentelijke en bijzo.ndere kweekscholen, 
bedoeld in artikel 12, derde lid, sub 1°., der wet 
tot regeling va.n het· lager onderwijs, nader te 
'Wij zigen en aan te vu lien ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 7 
.September 1920, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden · Minister van 15 September 1920, 
no. 9357, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Artikel 1 van Ons besluit va.n 14 

Maart 1911 (Staatsbl.ad n°. 90) wordt gelezen 
a.ls volgt: 

,,De Rijksbijdrage, welke krachtens het be
-pa.aide in artikel 12, derde lid, sub 1°., der wet 
ot regeling van het lager onderwijs aan ge· 

meentelijk en aan bijzondere kweekscholen 
-voor onderwijzers ka.n worden verleend, be-
-staa.t, behoudens het voldoen aa.n de hierna. 
vermelde eischen en voorwa.a.rden, over elk 
schooljaa.r uit: 

a. de vergoeding va.n de in da.t schooljaar 
a.an het onderwijzend personeel uitgekeerde 
jaa.rwedden, berekend volgens de bepalingen 
va.n het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsbl.ad n°. 37), geldende 
voor bet onderwijzend personeel der Rijks
kweekscholen, met inbegrip van de eventueele 

1920. 

hoogere ja.arwedde, 1Velke kra.chtens de op 
1 Ja.nuari 1920 geldende sa.larisregeling werden 
genoten door hen, die op dat tijdstip in dienst 
waren; 

b. eene tegemoetkoming in de kosten om 
te voorzien in de behoefte a.an schoolloka.len 
en in het onderhoud van schoollokalen : 

I. in eene gemeente of een gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de zesde, zevende, 
achtste of negende klasse der tabel, bedoeld in 
a.rtikel 5 der wet tot regeling der Personeele 
bela.sting, berekend na.ar f 40 per kweekeling ; 

II. in eene gemeente of een gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de derde, vierde 
of vijfde klasse der onder I bedoelde ta.bel, 
berekend naar f 50 per kweekeling ; 

III. in eene gemeente of een gedeelte eener 
gemeente, behoorende tot de eerste of tweede 
klasse der onder I bedoelde tabel, berekend 
na.a.r f 60 per kweekeling ; 

c. eene tegemoetkoinlng in de kosten der 
leermiddelen van f 30 per kweekeling . 

Bij de berekening van de tegemoetkoinlngen, 
bedoeld in het eerste lid, onder b en c, wordt tot 
grondsla.g genomen het gemiddelde geta.l 
kweekelingen, da.t op 1 Mei, 1 Augustus, 1 No
vember en 1 Februa.ri va.n het schoolja.a.r in 
opleiding was. Wa.ar die grondsla.g ten gevolge 
van het tijdstip va.n oprichting der kweekschool 
niet kan worden va.stgesteld, geldt het aanta.l 
kweekelingen, da.t op den la.atsten da.g der 
maa.nd, volgende op die, wa.arin de kweekschool 
geopend .is, in oploiding was. 

De bijdrage wordt ook toegekend, ingeval 
eene klasse, waarvan het aantal leerlingen 
op 1 Mei meer dan 24 bedroeg, met inga.ng 
van dien datum in para.llelafdeelingen wordt. 
gesplitst en voor zoover elke afdeeling niet 
minder dan 12 leerlingen telt. 

Zij wordt niet toegekend indien gedurende 
het laa.tst verloopen vijfjarig tijdva.k Inlnder 
dan vijf en twintig kweekelingen de akte van 
bekwaamheid a.ls onderwijzer of onderwijzeres 
hebben verkregen. Kweekelingen die de a.kte 
verkregen hebben, doch die niet gedurende 
twee schoolja.ren, oninlddellijk a.ansluitende 
aan het exa.men, a.an de kweekschool zijn opge
leid, tellen voor de berekening van het geta.l 
geslaagde kweekelingen in vorenbedoeld vijf
ja.rig tijdva.k niet mede. De eerste vier ja.ren 
na de oprichting der kweekschool tellen voor 
de berekenlng van dat vijfjarig tijdva.k niet 
mede". 

Artikel 2, onder 60., wordt gelezen als volgt: 
,,60. het onderwijs wordt gegeven overeen

komstig een rooster, opgemaakt met inacht-
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neming van de in dit .besluit gegeven voor
schriften, waarop de vacantiedagen zijn ver
meld en waarop voor elk lesuur staan aange
geven het vak van onderwijs en de naam van 
den daarmede belasten onderwijzer. 

Voor den aanvang van ieder schooljaar 
doet de directour een exemplaar van den rooster 
toekomen a.an den inspecteur, aan den districts
schoolopziener en a.an den arrondissements
schoolopziener". 

Artikel 2, onder 7°., wordt gelezen als volgt: 
,,7''· de leeftijd van toelating voor de kwee

kelingen wordt bepaald op ten minste 14 en ten 
hoogste 23 jaar ; deze leeftijd moet blijken 
uib de geboorte-akten, welke berusten bij den 
directeur en desgevraagd ter inzage moeten 
worden gegeven a.an de ambtenaren van het 
Rijksschooltoezicht. 

Het bestuur is bevoegd leerlingen van 13 jaar 
of ouder dan 23 jaar a.ls toehoorder tot de 
lessen toe te la ten". 

Artikel 2, onder 14°., wordt gelezen a.ls volgt : 
,,14°. voor zooveel betreft bijzondere kweek

scholen zijn op het a.an de kweekschool en a.an 
de leerschool verbonden onderwijzend per
soneel de bepalingen omtrent de rechtspositie, 
vervat in artikel 59bis, achtste lid, 59quater 
en 59undeciea, eerste lid, der wet tot regeling 
van het Jager onderwijs van toepassing. 

Het bestuur der l,.weekschool moet zich 
daartoe aansluiten bij een der voor het bijzonder 
ager onderwijs bestaande of nieuw in te stellen 
commissien van beroep, met inachtneming 
van de voorschriften, welke te dier zake bij 
algemeenen maatregel van bestuur reeds 
zijn of eventueel nader zullen worden ge
geven" _ 

Artikel 2, onder 15"., wordt gelezen a.ls 
volgt: 

,,De gemeentebesturen en de besturen van 
bijzondere kweekscholen keeren, te rekenen 
van 1 J anuari 1920 af, aari het onderwijzend 
personeel de jaarwedden uit, waarop volgens 
de bepalingen, verva.t in artikel 1, eerste lid, 

onder a, aanspraak bestaat, met dien ver
stande. dat de op dat tijdstip in dienst zijnde 
onderwijzers aanspraak behouden op eene 
jaarwedde volgens de voor hen tot dien dag 
geldende salarisregeling, indien deze voor hen 
voordeeliger is". 

Artikel 3, eerste lid, onder 3°., wordt gelezen 
als volgt : 

,,3°. bij ontslag, overlijden of aanstelling 
van onderwijzend personeel, bij aanneming 
of ontslag van kweekelingen, alsmede bij 
verandering in het onderwijs in den loop van 

het schooljaar, wo,rdt a.an den districtsschool• 
opziener binnen acht dagen nadat het ontslag, 
het overlijden, de aanstelling, de aanneming, 
het vertrek of de vera.ndering heeh plaats 
gehad, kennis gegeven van de wijziging of 
aanvulling, welke de sub 2°. bedoe1de lijst 
daardoor ondergaat. Bovendien wordt bij 
ontslag, overlijden of aanstelling van onder
wijzend personeel, daarvan binnen acht dagen. 
kennis gegeven a.an Onzen voornoemden. 
Minister. 

R et model van de kennisgeving van ontslag, 
overlijden of aanstelling van onderwijzend 
personeel en dat van de kennisgeving van 
aanneming of ontslag van kweekelingen, 
worden vastgesteld door Onzen voornoemden 
Minister". 

Artikel 5, vijfde lid, wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Deze som kan niet hooger zijn dan de kosten 

van de kweekschool over het schooljaar, waar
over de bijdrage wordt ver1.eend". 

Art. II. De Rijksbijdrage wordt over het 
tijdvak van 1 Mei tot en met 31 December 1919> 
berekend naar denzelfden maatstaf a.ls over 
het daaraan voora.fgegane schooljaar heeh 
gegolden, en over het tijdvak van 1 Januari 
tot en met 30 April 1920 naar de bepalingen, 
zooals die bij dit besluit zijn vastgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsbl.ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschritt zal worden. 
gezonden a.an den Raad van ·state. 

B et Loo, den 18den September 1920_ 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwija, 
K unaten en W etenachappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uit,geg. 7 Oct. 1920.) 

18 September 1920. KoNINXLLTK BESLUIT. 

Waar blijkens art. 97 der wet tot rege
ling van het lager onderwijs de plaatse
lijke commissien ender meer tot taak 
hPbben toezicht te houden op alle scholen 
in de gemeente, waar Jager onderwijs
gegeven wordt, kan met het oog hierop 
de bediening van lid der plaatselijke com
missie en die van onderwiJzer bij het lager 
ondeiwijs in dezelfde gemeente bezwaarlijk 
in Mn pe1'80on vereenigd worden, en kan 
derhalve voor dat doe! de vrijsteJ)ing van 
bet verbod, gesteld in art. 38, eerste lid. 
der wet, niet worden verleend. 
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Wn WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Jae. Tjalsma, onderwijzer aan de openbare 
lagere school der 3e klasse n°. 2 te Leiden, 
tegen het _besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuic:1-Holland van 24 lfebruari 1920, B. 
no. 201 (4e afd.) G. S. n°. 70, waarbij hem vrij
stelling is geweigerd van het verbod, gesteld 
in artikel 38, eerste lid, cler wet tot regeling 
van het lager onderwijs voor de waarneming 
van het lidmaatschap der plaatselijke commissie, 
als bedoeld in artikel 93, tweede lid, dier wet, 
waartoe hij bij besluit van den Raad der ge
mee'nte Leiden van 16 October 1919 is benoemd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
1 September 1920, n°. 2811; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 September 1920, n°. 9306, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen: 

I den gehouden en die Co=issie - hetzij in 
baar geheel, hetzij gedeeltelijk - de hier be
doelde scholen ten minste twee malen per jaar 
moet bezoeken ; dat naar hunne meening de 
nakoming · van deze omvangrijke taak niet 
tegelijkertijd samen zal kunnen gaan met eene 
goede vervulling van de onderwijzersbetrekking; 
dat bovendien, in verband met de uitgebreide 
volmacht, welke de wet aan de leden dezer 
commissie heeft toegekend, het gevaar niet 
denkbeeldig is, dat bij het optreden van een 
klasse-onderwijzer als lid eener zoodanige com
missie, moeilijkheden en confilcten tusschen 
laatstgenoemde en de hoofden der scholen, ook 
met het hoofd der school, waaraan de onder
wijzer verbonden is, zullen ontstaan, hetgeen 
niet zou strooken met de ook bij het onderwijs, 
bestaande hierarchische verhoudingen ; dat 
mitsdie11 de vereeniging van het onderwijzers
ambt met dat van lid eener plaatselijke com
missie van toezicht hun in het oclang van bet 
onderwijs niet gewenscht voorkomt ; 

Ovcrwegende dat het besluit van Gedepu
teerde Staten genomen is uit overweging dat 
naa:r de meening van den adressant het Iid
maatscbap van de plaatselijke schoolcommissie 
niet te rangschikken is onder de ambten of 
bec•ieningen, waarvan sprake is in artikel 38, 
eerste lid, der La~er-onderw,iswet, zoodat z.i. 
de in het tweede lid van dat artikel bedoelde 
vrijstelling niet zou vereischt zijn ; dat hiJ 
echter desniettcmin een verzoek om vrijstelling 
als bovenbedoeld heeft ingediend, omdat hem 
gcbleken is, dat de arrondissements-school
opziener en Burgemeester en W ethoucl.ers van 
Leiden bier wel het geval van r.rt. 38 der 
Lager-Onderwijswet aanwezig achtten; dat wat 
deze praealabele vraag betreft, ook naar het 
oordeel van hun College bet lidmaatschap van 
eene plaatselijke schoolcommissie, ingesteld 
krachtens de wet door den Gemeenteraad, als 
een ambt of bediening is te beschouwen ; dat 
dus terecht een verzoek om vri,!stelling tot het 
bekleeden van dat a.mbt door den adressant 
tot hun College is gericht ; dat wat dit verzoek 
aangaat, krachtens art. 96 der Lager-onderwijs
wet de binnen de gemeente liggende openbare 
en b;jzondere lagere scholen voor leden der 
pla-a tselij ke commissie van toezich t steeds 
toegankelijk moeten zijn en door het aldaar 
aanwezige personecl alle verlangde inlichtingen 
omtrent de school en het onderwijs aan de 
Commissie moeten worden verstrekt, terwijl 
art. 97 dier wet, naast vele andere bepalingen, 
o. a. voorschrijft, dat door die Commissie een 
nauwkeurig toezicht op die scholen moet wor-

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de appellant in beroep is gekomen; 

Overwegende dat blijkens art. 97 der wet 
tot regeling van het lager ondcrwijs de plaat
selijke commissien onder meer tot taak hebben 
toezicht te houien op alle scholen in de ge
meente, waar lager onderwijs gegeven wordt: 

dat met het oog op dit toezicht de bediening 
van lid der plaatselijke commissie en die van 
onderwijzer bij het lager onderwijs in dezelfde 
gemeente bezwaarlijk 'in een persoon kunnen 
vereenigd wordcn ; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
de gevraagde vrijstelling hebben geweigerd ; 

Gezien de gewijzigdc wet tot regeling van het 
Lager onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verst aan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

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

18 September · 1920. BESCHIKKING van den 
Minister van Justitie tot wijziging van 
zijn beschikking van 14 Juli 1919, houden
dende vaststelling van de modellen, be
doP.ld in bet K. B. van 11 Juli 1919, S. 474. 

De Minister van Justitie, 
Gezien hot K oninklijk besluit van den 15 

Juli 1920 (Staatsblad n°. 608), tot wijziging 
van l> et Kon. besluit van den 11 Juli 1919 
(StaatBblad n°. 474), houdende voorschriften 
ter uit"l'Oering van de Vuurwapenwet 1919; 
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Gezien zijn beschikking van 14 Juli 1919, 
2• Afd. A, n°. 700; 

Besluit: 
in genoemde beschikking worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1. Model A worden de woorden ,,(met bunne 
verpakking)" vervangen door: ,,(Netto)" en 
wordt in noot 3 achter het woord ,,Omschrij
ving" ingevoegd : ,,(ook hoeveelbeid"; 

2. In Model B wordt in de tweede vraag 
achter het woord ,,(Omschrijving)" ingevoegd: 
,,(ook hoeveelbeid)", in de derde vraag wordt 
achter vet woord ,,Gewicht" ingevoegd : ,,(in 
kilogrammen)" en worden de woorden ,,(met 
hunne verpakking)" vervangen door ,,(netto)"; 

3. In Model C wordt in de tweede vraag 
achter het woord ,,Omschrijving" ingevoegd: 
,, (ook hoeveelbeid)"; 

4. In Model D wordt in noot 2 achter het 
woord ,,Omschrijving" ingcvoegd ,,(ook hoe
veelhoid)" ; 

5. In Model G (linkerbladzijde van het 
register) wordt in noot 3 acbter het woord 
,.Omschrij ving" ingevoegd: ,,(ook hoeveel
heid)" en ar.h~er de aas1teekening: ,,N.B. Het 
register moet zijn van stevig papier en 
voldoende grootte" toegevoegd de zin : ,,De 
linkerbladziJden moeten doorloopend genum-
1nerd zijn en door of namens het hoofd van 
plaatselijke politie gewaarmerkt". 

In Model G (rechterbladzijde van het register) 
wordt in noot 3 acbter het woord ,,Omschrij
ving" ingevoegd ,,(ook hoeveelheid)" en achter 
de aanteekening : ,,N.Il. Het register moet zijn 
van stevig papier en voldoc-nde grootte" toe
gevoegd de zin : ,,De recbterbladzijden moetPn 
doorloopend genuminerd zijn <'n door of namens 
h et hoofd van plaatselijke politie gewaarmerkt". 

Afschrift van deze beschikking zal worden 
geplaatst in de Nederlandsche StaJ1,tscourant 
en in het Algemeen Politieblad. 

's Gravenhage, den 18 September 1920. 
De Minister voornoemd, HEEMSKERK. 

,B. S.) 

18 September 1920. MISSIVE van den Minister 
van Justitie aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien, betreffende 
uitvooring Vuurwapenwet 1919. 

Ik heb de eer, in verband o.a. met Uw beant
woording van mijn schrijvon d.d. 6 Februari 
1920, 2• Afd. A, n°. 778, Uwe aandacht te 
vestigen op bet Kon. besluit van den 15 Juli 
1920 (Staatsblad n°. 608), tot wijziging van het 
Kon. hesluit van den ll Juli 1919 (Staatsblad 
n°. 474), houdende voorschriften ter uitvoering 

van de Vuurwapenwet 1919. Afschrift van 
bedoeld wijzigingsbesluit gaat hierbij. Dit 
besluit is in werking getreden op 15 Augustus 
Jl. Ter toelicr ting moge het volgende dienen. 

Door het vervallen der woorden ,,met hunne 
verpakk.ing" t>ecft de bereki>ning van het te 
heffen bedrag thans plaats naar het netto en 
niet meer naar het bruto gewicht. Hiert-egen 
sch\int geen bezwaar, waar de zich bij de 
zendingen bevindende facturen steeds o:pgave 
inh Juden zoowel van het netto als van het 
bruto gewicht. Indien de douaneambtenaren 
fraude vermoeden in dien zin, dat blijkbaar 
het netto gewicht het opgeg~ven netto ge
wicbt aanmerkelijk moet overscbrijden, ·kan 
aanhouding en onderzoek ingevolge art, . 15 
der Vuurwapenwet 1919 plaats vinden. 

Aangezien een bedrag van een gulden per 
K.G. voor een invoerconsent, en overigens 25 
cent per K.G. voor som.mige goederen en in 
sommige omstandigheden te hoog kan zijn, 
zijn deze bedragen thans als moximuin per 
K.G. aangegeven. Vuor invoer van slaghoed
jes zal niet meer moeten worden berekend dan 
25 cent per K.G. gewicht. Een en antler geldt 
voor zoover noodig in afwijking van de regeling, 
gegeven in mij.o schrijven dd. 1 October 1919, 
2e Afd. A, n°. 701. welke overigens geldig 
blijft. 

Tevens is het minimum per consent, van 
een gulden in beide gevallen ternggebracht 
op vijftig cent (zoo is b.v. een bedrag van 
v:ijftig cent voor uitvoer van een ter reparatie 
naar het buitenland gezonden geweer en een
zelfde bedrag voor den invoer bij terugkomst, 
dus te zamen een gulden, voJdoende t e achten). 

In verband niet het bedoelde Kon. besluit 
is het noodzakelijk geworden eenige wijzigingen 
te brengen in mijne beschikking van 14 Juli 
1919 2• afdeeling A, n°. 700, welke wijzigingen 
zijn opgenomen ir mijn inafschrifthierbijgaande 
beschikking d.d. heden, die nog eenige verdere 
aanvullingen bevat. 

Nog moge ik van deze gelegenheid gebruik 
maken tot het doen van eenige medede,.lingen, 
de uitvoering van de Vuurwapenwet betref
fende. 

Ik moge erop wijzen, dat bij de beoordeeling, 
dezerzijds, van vragen van de zijde der Com
missarissen der Koningin in de provincien, of 
bezwaar bestaat tegen de afgifte van bepaalde 
consenten, geheel wordt afgegaan zoo b.v. ten 
aanzien van de betrouwbaarheid der aanvragers 
op de dienaangaande van die commissarissen 
ontvangen inlichtingen, zoodat het noodzakelijk 
is, dat deze steeds voor zoover mogelijk op 
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nauwkeurig gecontroleerde gegevens berusten. ' vliegtuigen betreft en van den Marine-lu cht -
Wat den duur der consen ten betreft scbijnt vaartdienst, voorzoover betreft watervliegtui

het we! gewenscht , dat deze slecbts voor een I gen -, aan te wijzen door den Commandant 
bepaalden termijn worden afgegeven, welke , an den betreffenden lucbtvaartnienst. De 
verscbillend kan zij n in verband met de bijzon- deslrundige v Jorlichting zal worden gegeven 
dere omstandigbeden van ieder geval , en dat voorzoover dip door de Burgemeesters ge-, 
na vnloop van dien termijn de zaak gPhcel I wenscbt wordt geacbt, met inacht neming van 
opnieuw onder de oogen wordt gezien in verband : bet volgende : 
met de mogelijk gewijzigde omstandigbeden. a. T erreinen. De voorlich ting betreffende 
Mocht b.v. een consen t verloren zijn geraakt de geschikt beid van het terrein word t grheel 
voordat de termijn verl9open is of om andere overgelaten aan het oordeel van den deskundige 
redenen vervanging noodig zijn , dan bestaat in verband met plaatselij ke omstaudigbcden , 
onder de nood ige waarborgen tegen afgifte met dien verstande, dat zal worden getracbt 
van een duplicaat geen bezwaar . de plaat s voor o.e toeschouwers om het terrein 

Lucbtgeweren en munit ie, alleen voor die z66danig aan te wijzen , dat niet een geLeele 
geweren bruikbaar, vallen niet onder de bepa- zijde wor<lt ingenomen , 70odat het bij het 
lingen der Vuurwapenwet, evenruin als zgn. opstijgen en neerkomen der vliegtuigen on
hondenpistolen en de o. a. daarvoor gebruikte noodig is, dat recbt boven bet publiek worde 
knalkurken. Dit is we! hrt geval met Flobert - gevlogen (zie bierachter bet voorschrift bij 
geweren en Flobertmunitie, welke niet onge- d 20.). 
vaarlijk is t e achten . De desk~ndige zal er zich voorts van over-

In verband met art . 8 van het Vuurwap en- tuigen, dat door den ·aanvrager voor de vlieg
reglement bestaat er geen bezwaar t egen dat vertooningen eene regeling is getroffen omt rent 
de politie op aanvraag aan gunstig bekend veiligheidsmaatrcgelen op het vliegterrein zelf 
st aande wapenhandelaars een aanta l blanco ter voorkoming v:111 botsingen en ongevallen 
geleidebiljetten in voorraad geeft. hij h et opstij gen en landen , t erzake van de 

De aflevering van munitie is niet verboden volgor<l.e bij h et opstijgen , en van de toela
bij de Vuurwapenwet of de uitvoeringsvoor - ting van passagiers op het vliegterrein. 
schriften. Iema-nd die niet bevoegd is een b. Controle op de vliegtuigen. De deskun 
vuurwapen voorhandcn t e hebben, mag ook dige zal de voor elk vliegtuig aanwezige be
geen munitie voorhanden hebben, t enzij hij wijzen van inschrijving en van Juchtwaardig
ingevolge de wet van 26 April 1884 (S taatsb/,ad heid alsook de journalen, vlie1<,tuig- en motor
n0. 81) daartoe gerecht igd is (art. ~. laatste boeken enz. , nazien . 
alinea der Vuurwapenwet 1919). Evenwel Hij _ za.J het vliegtuig en den motor, voor
zijn de wapenhandelaars niet gedwongen aan zoover ter plaatse mogelijk, onderzoeken. 
de a flevering van munit ie de voorwaarde t e Vliegtuigen afkomstig uit landen , welke bij 
verbinden van het vertoonen van een macht i- de conventie zijn aangesloten, aleook die af
ging tot het voorhanden hebben van een vuur- I komstig uit Duitschland of Zwitserland, kun
wapen. Waar zij echter de a flevering wel in I nen, wits daarvoor naar het oordecl van den 
het register moeten inschrijven, heeft de politie deskundige deugdelijke en vnldoend recente 
daarin het middel om na, t e gaan, of onbevoeg- 1· bescheiden worden overge1egd, als regel wor
clen munitie in voorraad kunnen bebben . den goedgekeurd. In <lit geval zal de deskun-

De Minister van Jw,titie, HEEM~KERK. dige eene door h~m onderteekende verklaring 
(B. S.) a.fgeven, behelzende ,,dat hot onderzoek hem 

20 Septemher 1920. BE'lOHIKKING van den 
Minister van Waterstaat tot vaststelling 
eener regeling voor het verstrekken van 
deskundige voorlichting bij vliegvertoo-
ningen. 

Aan Burgemeesters, die daartoe aan het 
Departement van Waterstaat den wensch 
kenbaar maken, zal t er :iake van het houden 
van vliegvertooningen deskundige voorlichting 
worden verleend door personeel - van de 
Luchtvaartafdeeling, voor zoover het land- 1 

geen aanleiding geeft om te veronderstellen, 
dat het vlieg tuig niet veilig moct worden ge
acht" . I s voor een vliegtuig op deze wijze 
reeds vroeger door een daartoe vanwege den 
Commandant van den betreffenden luchtvaart
dienst aangewezen deskundige een gunstige 
verklaring a.fgegeven, da.n kan, t er bcoordeeling 
van den eerstgenoemden deskundige, op dien 
grond een nieuwe gunstige verklaring worden 
afgegeven . 

Mochten de bedoelde bescheiden ontbreken, 
of Piet geheel in orcl e wo1·cten bevonden, Of 
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zou de deslrundige om een andere reden aan- , eener gemeente niet op minder dan 1000 Meter 
leicting vinden aan de veiligheid van het vlieg- hoogte boven den grond mogen worden gevlo
tuig te twijfelen, of wel indien de vliegtuigen gen. 
afkomstig zijn uit andere dan de genoemde 2°. Er zal boven personen of gebouwen niet 
landen, dan zal hij de bovenbedoelde verklaring zoo laag mogen worden gevlogen, dat voor die 
niet afgeven, doch aanraden het vliegtuig aan personen of gebouwen gevaar ontstaat. 
een meer uitgebreid onderzoek te doen onder- Boven menschenverzamelingen zal niet mo
werpen, waartoe bet, bij voorkeur in den voor- gen worden gevlogen en mogen dus geen lrunst
middag van een werkdag, zal aienen te worden vluchten worden uitgevoerd, tenzij op minstens 
overgevlogen naar Soesterberg (de Mok voor 1000 Meter boven den grond. 
watervliegtuigen). 3°. Er zal niet roogen worden gevlogen, 

Te Soesterberg (de Mok) zal door technisch binnen een afstand vari 100 Meter van openbare 
personeel van het vliegkamp een onderzoek werken. 
worden ingesteld. Naar aanleiding van dit 40_ Er zullen tijdens de vlucht geen voo1-
onderzoek zal bij goedbevinding eene verklaring werpen of stofl'en uit de vliegtuigen mogen 
worden afgegeven door of vanwege den Com- worden geworpen, of daaruit worden losge
mandant van de luchtvaartafdeeling (van hot Jaten, die bij het neerkomen gevaar lmnnen 
vliegkamp de Mok) als boven aangegeven ; in opleveren. 
geval het vliegtuig uiet veilig wordt geoordeeld, 50_ Parachutesprongen zullen niet op z66-
zal de verklaring moeten bevatten: ,,dat hot danige wijze mogen worden uitgevoera, dat 
onderzoek aanleiding geefi om te veronderstel- zij gevaar opleveren voor het publiek of dat 
len, dat het vliegtuig niet veilig moet worden de kans bestaat, dat de parachutist te land 
geacht." komt binnen de bebouwde kom eener gemeente. 

c. Contr6le op de be,,tuurderl'. Ten opzichte (W. v. d. B. A.) 
van de controle van de bestuurders zal in den-
zelfden geest worden gehandeld, als onder b 
voor de vliegtuigen is aangegeven, met dien 21 
verstande, dat in de plaats van de daarbij 
aangegeven bescheiden, zal treden het bewijs 

September 1920. BESLUIT tot vaststelling 
,an een Algemeenen Maatregel van Be
stuur, a.ls bedoeld in artikel 36, derde 
lid, onder b, der Arbeidswet 1919. S. 745. van geschikthoid als bestuurder ; dat de ver

itlaringen zullen luiden : ,,dat het' onderzoek 
geen aanleiding geefi om te veronderstellen, 
dat de bestuurder (niet) geschikt mag worden 
geacht om de luchtvaart uit te oerenen" ; dat, · 
ingeval niet dadelijk een gunstige verklarinll 
kan worden afgegeven, b.v. in het geval, dat 
het bewijs van geschiktheid onthwekt, of onge
noegzaam is, aan den Burgemeester moet war
den aangeraden om den bestuurder te Soester
berg (de Mok) aan een proef te onderwerpen. 

Van de uitspraak van den deslrundige bestaat 
geen hooger beroep. 

Aan de opvolging van de adviezen van den 
deslrundige, zal nooit eenige aanspraak op 
schadeloosstellin~ kunnen worden ori.tleend. 

d. l' eiligheidsvoor6chriften. Aan de gemeen
tebesturen wordt a-angeraden, om aan het 
toestaan van vliegvertooningen de voorwaarde 
te verbinden, dat de vliegers zich zullen houden 
aan de volgende voorschrifien : 

Jo. Boven de bebouwde kom van: gemeenten 
zal niet mogen worden gevlogen, tonzij op 
z66danige hoogte, dat het steeds mogelijk is, 
om met gestopten motor in glijvlucht buiten 
die bebouwde kom te landen. 

In ieder geval zal boven de bebouwde kom 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Arbeid van 2 September 1920, n°. 2927, afdee
ling Arbeid ; 

Gezien artikel 36, derde lid, onder b, der 
Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1920, n°. 53) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 17 September 1920, n°. 
3077, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. In een broodbakkerij a.ls bedoeld 

in artikel 36 der Arbeidswet 1919 mag bakkers
arbeid worden verricht : 

a. in het etmaal, dat op den Sabbath 
volgt, voor zoover betreft het stoken van 
heetelucht- en heetwaterovens door een per
soon in de broodbakkerij tusschen middernacht 
en 6 uur des voormiddags ; 

b. in het etmaal, dat volgt op het Israelie
tisch Paaschfeest, tusschen middernacht en 
6 uur des voormiddags, onder voorwaarde, 
dat tusschen middernacht en 2 uur des voor-
middags geen andere arbeid in de broodbakkerij 
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wordt verricht dan het stoken van ovens I A. directeuren van fa.brieken of werkplaatsen 
,door een persoon; en personen, die, niet zijnde hoofd of bestuurder 

c. in tien andere etmalen van het ka.lender- 1 der ondernerning, a.an het hoofd staan van eene 
jaar tussche,n 4 en 6 uur des voorrniddags en fabriek of werkplaats of van eene afdeeling en 
in vier andere etmalen van het kalenderjaar uitsluitend of in hoofdzaa.k met de leiding 
tusschen rniddernacht en 6 uur des voorrniddags, daarvan zijn belast, zooals bedrijfsleiders, pro
-0nder voorwaarde, dat die etmalen zijn a.an- curatiehouders, fabrieksbazen, opzichters, werk
·gegeven op de arbeidslijst of door het hoofd meesters, chef-rnachinisten, filiaalhouders en 
-of den bestuurder der onderneming ten minste dergel..ijke ; 
vijf dagen v66r het etmaal, waarop ingevolge B. de volgende personen, werkzaam in fa. 
-deze bepaling bakkersarbeid tusschen 4 en 6 brieken of werkplaatsen, voor zoover zij niet 
uur des voorrniddags of tusschen rniddernacht reeds vallen onder het bepaalde onder. A : 
-en 6 uur des voorrniddags wordt verricht, a. den fabricage-chef voor zoover hij uit
van zijn daartoe strekkend voornernen in den sluitend of in hoofdzaak met de leiding van 
vorm, door Onzen Minister va.stgesteld, 1 a.an de fa.bricage is belast en niet door handen
het districtshoofd kennis is gegeven en een arbeid aan den bedrijfsarbeid pleegt deel te 
.afschrift der kennisgeving naast de arbeidslijst nemen ; 
is opgehangen. b. den chef de bureau, het hoofd van ad-

2. In dit besluit wordt onder ,,broodbak- ministratie, den hoofdboekhouder en den af
kerij", ,,bakkersarbeid", ,,arbeid", ,,arbeids- deelingschef, voor zoover zij a.an het hoofd 
1ijst", ,,Onze Minister" en ,,districtshoofd" staan en de Ieiding hebben over arbeiders 
verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan werkzaam a.an de administratie, de correspon-
ingevolge de Arbeidswet 1919. _ dentie of de boekhouding der ondernerning; 

3. Dit besluit treedt in werking op het c. het hoofd van eene teekenkarne,r en het 
in artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 hoofd van een construotiebureau; 
bedoelde tijdstip. d. den magazijm:~eester en den expeditie-

Onze Minister van Arbeid is bela.st met de chef, indien hun arbeid uitsluitend of in hoofd
uitvoering van dit besluit, dat in het Staat11b1,ad, zaak bests.at in het houden van toezicht op de 
zal worden geplaatst en waarvan afschr'ft magazijnen, bij de expeditie of bij de ontvangst 
:r.al worden gezonden a.an den Raad van State. van goederen of grondstoffen en zij verant-

's-Gravenhage, den 2lsten Septem'ber 1920. woordelijk zijn voor de goede orde in de maga-
WILHELMINA. zijnen en voor de daar aanwezige goederen en 

De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. stoffen; 
( Uitgeg. 7 Oct. 1920.) e. den amanuensis van een laboratoriqrn, 

21 September 1920. BEsLUIT tot vaststelling 
van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur, als bedoeld in artikel 91 der Arbeids
wet 1919, voor zoover betreft fabrieken 
,of werkplaatsen. S. 746. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid .,.an 19 Augustus 1920, n°. 2804, afdee-
ling Arbeid ; . 

Gezien artikel 91 der Arbeidswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

14 Septembor 1920, n°. 55) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen genoern

-den Minister van 17 September 1920, n°. 3079, 
.afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de na
volgende bepa.lingen vast te stellen : 

Art. 1. Het bepaalde in hoofdstuk IV en in 
.artikel 68, eerste lid, onder a, en tweede tot 
-en met tiende lid der Arbeidswet 1919 is niet 
van toepassing op den arbeid van : 

onder voorwaarde, dat in het arbeidsrogister 
bij hun naam vermeld is, welken werkkring a.ls 
bovengenoemd zij vervullen, 

2. In dit besluit wordt onder ,,arbeid", 

I 
fa.briek of werkplaats", ,,arbeider" en .,ar

beidsregister" verstaan hetgeen daaronder 
wordt verstaan ingevolge de Arbeidswet 1919. 

1 3. Dit besluit treedt in werking op bet in 
artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
bedoelde tijdstip. 
· Onze Minister van Arbeid is bclast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het StaatBblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2lsten September 1920 . 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 28 Sept. 1920.) 
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23 September 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur als bedoeld in de artikelen 22, 
tweede en derde lid ; 23 en 25, eerste, 
twecde en derde lid, der Arbeidswet 1919. 
s. 747. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 1 September 1920, n°. 2905, afdee
ling Arbeid; 

Gezien het tweede en derde lid van artikel 22, 
artikel · 23, en het eerste, tweede en derde lid 
van artikel 25 der Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
4 September 1920, n°. 52); 
Gezien het nader rapport van Onzen genoem

den Minister van 20 September 1920, n°. 
3126, afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen : 

ROOFDSTUK I. 

VAN AFWIJKINGEN VAN DE NORMA.LE V00R· 
S0HRIFTEN BETREFFENDE DE WERKTIJDREGE· 
LING, GEGEVEN IN DE ARTIKELEN 22, 'TWEEDE 
EN DERDE LID, 23 EN 25 DER ARBEIDSWET 

1919. 

§ 1. Arbeid van vrouwen, krachtens artikel 22, 
tweede lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan op 

Zondag. 

Art. 1. Eene vrouw, die geene huishouding 
te verzprgen heeft, mag op Zondag gedurende 
ten hoogste vier uren in den voormiddag in eene 
boter- en eene ka.asfabriek arbeid voor de 
bereicling van boter of kaas verrichten : 

a. indien de arbeid behoort tot de bezighe
den, die zij geregeld in de onderneming verricht; 

b. indien zij wegens ziekte of andere 
v.erhindering invalt voor eene andere vrouw, 
die dien arbeid geregeld verricht. 

§ 2·. Arbeid, krachtens artikel 23 der ArbeidBwe1 
1919 toegestaan op Zaterdag na l uur deB na-

middagB. 

2. In fabrieken of werkplaatsen waar 
arbeid wordt verricht in een der hieronder 
genoemde bedrijven mogen de daarbij aange
geven personen met inachtneming van de 
daarbij vermelde voorwaarden den daarbij 
aangeduiden arbeid verrichten op Zaterdag 
tusschon 1 en 6 uur des namiddags. 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 
Arbeid in eeno aardewerkfabriek, verricht, 

door een man, bestaande in het uit de vormen 

nemen van sanitair aardewerk en wat daarmede
onmiddellijk in verband staat. 

Groep IX. Leder, wasdoek, caoutchouc. 
Arbeid, verricht door een mannelijk arbeider 

in eene schoenmakerij aan of voor het herstellen 
van schoenwerk en in een zadelmakerij ten 
behoeve van het herstellen van paardetuigen, 
onder voorwaarde, dat hij in de week, waarin 
hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 
namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op
ten minste een anderen werkdag na 1 uur 
des namiddags, hetzij op Maandag v66r 1 uur 
des namiddags. 

Groep XI. Bewerking van meta.Jen. 
Arbeld, verricht door een mannelijk arbeider 

in eene hoefsmederij. 
Groep XV. Textiele nijverheid. 

Arbeid, verricht door een arbeider in eene
vlasroterij. 

Groep XVII. Bereicling van voeclings
en genotmiddelen. 

1. Arbeid, verricht door een jongen in eene
broodbakkerij, in eene suikerraffinaderij en in. 
eene suikerfabriek, onder voorwaarde, dat 
hij in de week, waarin hij arbeid verricht op
Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen arbeid 
verricht, hetzij op ten minste een anderen 
werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij op
Maandag v66r 1 uur des namiddags. 

2. Arbeid, verricht door een arbeider in 
eene bierbottelarij, eene limonade- of spuit
.vaterfabriek, eene vleeschwarenfabriek of 
eene poelierswerkplaats, onder voorwaarde, 
dat hij in de week, waarin hij arbeid verricht 
op Zaterdag na 1 ' uur des namiddags, geen 
arbeid verricht, hetzij op ten minste een 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, 
hetzij op Maandag v66r 1 uur des namiddags. 

§ 3. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, en 
artikel 23 der Arbeidswet 1919 toegestaan op, 
Zondag en op Zaterdag na 1 uur des namiddags. 

3. 1. Een man mag op Zaterdag tuss~hen. 
1 en 6 uur des na.middags en, m e t inach.Lnem.ing. 
van het bepaalde bij artikel 47, op Zondag in 
fabrieken of werkplaatsen arbeid verrichten ~ 

a. in eene katoenbleekerij, voorzoover deze 
arbeid noodig i's voor het inweeken van garens 
en van stukken, het nat ma.ken . der pa pro lien, 
en het doorpompen der bleekbaden ;. 

b. als stoker, machinist of electricien, indien 
in de onderneming de wekelijksche rustdag op
den Sabbath of den Zevendedag worg.t gehou
den, al behoort hij niet tot een kerkgenootschap, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath. 
of op den Zevendag viert, onder voorwaarde· 
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dat hij niet op den Sabbath of op den Zevende· , 3. Een jeugdig persoon mag den in het 
dag en niet op Vrijdag dan we! op Zondag na. I eerste of tweede lid genoemden arbeicl in 
1 uur des namiddags arbeid verricht. fabrieken of werkplaatsen verrichten in het 

2. Een arbeider mag op Zaterdag tusschen tijdvak van 1 Mei tot 1 November op Zaterdag 
1 en 6 uur des na.middags en een man met tusschen 1 en 6 uur des namiddags onder 
inachtneming van het bepaa.lde in artikel 47 voorwaarde, dat hij in de week, waarin hij 
ook op Zondag arbeid verrichten: arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 

a. in eene veenderij, bestaande in het te namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
drogen zetten va.n baggerturf of baggelaar of minste een a.nderen werkdag na 1 uur des 
in het verdeelen van gespreide veenspecie in na.middags, hetzij op Maandag v66r 1 uur des · 
turven ; namiddags. · 

b. in eene herstelpla.ats van rijwielen, 4. Een man mag in de in bet eerste of tweede 
a.utomobielen ofvliegtuigen voorspoedeischende I lid genoemde fabrieken of werkplaatsen, met 
herstellingen. inachtneming van het in artikel 4 7 bepaalde, 

3. Een man mag op Zaterda.g tusschen 1 arbeid verrichten op Zondag tusschen 7 uur 
en 6 uur des namiddags a.rbeid verrichten in des voormiddags en 12 uur des middags, be
eene lederfa.briek voor het vetten en chroom- staande in het in ontvangst nemen, uitpakken 
looien van leder. en opbergen van vruchten en groenten, voor 

4. Een man ma.g op Zondag gedurende ten zoover deze a.rbeid noodzakeHjk is om bederf 
hoogste twee uren v66r 10 uur des voormidda.gs te voorkomen. 
arbeid verrichten in eene lederfabriek. 5. 1. Een jeugdig persoon mag in een 

5. Een man mag op Zonda.g in eene fa.brick photografisch atelier op Zaterda.g tusschen 1 
of werkplaats gedurende ten hoogste vier en 6 uur des namiddags arbeid verrichten onder· 
uren a.rbeid verrichten, besta.ande in noodza- voorwaarde, dat hij in de week, waa.rin hij 
kelijke onderhoudswerkza.a.mheden arm gevulde arbeid verricht op Zaterdag na. 1 uur des na
vaten. middags, geen a.rbeid verricht, hetzij op ten 

§ 4. A rbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 23 
en 25, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 1919 
toegestaan op Zondag, op Zaterdag na 1 uur 
des namiddags, t'U8Bchen 5 en 7 uur des voormid
dags en t'U8schen 6 en 11 uur des namiddags. 

4. 1. Eene vrouw of een man mag in eene 
groentenwasscherij, eene fa.briek van verduur
zaamde groenten of vruchten, van vruchten
sa ppen, van . vruchtenessences of van jams in 
het tijdvak van 1 Mei tot 1 November op de 
eerste vijf werkdagen des namiddags tusschen 
6 en 9 uur en op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags arbeid verrichten voor de 
verwerking van versche groenten of vruchten 
onder voorwa.arde, dat haar of zijn arbeid op 
·twee achtereenvolgende <la.gen wordt afge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren achtereen. 

minste een anderen werkdag na 1 uur des 
namiddags, hetzij op Maandag v66r 1 uur 
des namiddags. 

2. Eene vrouw, die geene huishouding 
heeft te verzorgen of een man mag in een 
photografisch atelier op Zaterdag tusschen 1 
en 10 uur des namiddags arbeid verrichten_ 
onder voorwaarde, dat zij of hij in de week, 
waarin zij of hij arbeid verricht op Zaterdag
na 1 uur des namidda.gs, geen arbeid verricht, 
hetzij op ten minste een anderen werkdag 
na. 1 uur des namiddags, hetzij op Maandag 
v66r 1 uur des namiddags. 

3. Een man mag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 47, in een photogra.fisch 
atelier op Zondag arbeid verriehten, bestaande 
in het doen van opna.men, tusschen 11 uur des 
voormiddags en 4 uur des namiddags. 

4. Een jeugdig persoon van 15 jaar of ouder 
2. Eene vrouw of een man mag in eene of eene vrouw mag in eene filmfabriek arbeid 

vruchtenpakli:erij in het tijdvak van 1 Mei verrichten voor het doen van cinematografische 
tot 1 November op a.lie werkdagen des voor- opnamen op a.lie werkdagen tusschen 6 en 10· 
middags tusschen 6 en 7 uur en des namiddags uur des namidda.gs - op Za.terdag bovend.ien 
tusschen 6 en 9 uur - des Zaterdags bovend.ien tusschen 1 en 6 uur des namiddags - onder 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - arbeid voorwaarde, dat zijn of haar arbeid op twee 
verrichten voor de verpakking van versche achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
vruchten onder voorwaarde, dat haar of zijn door een rusttijd van ten minste elf uren achter· 
arbeid op twee achtereenvolgende dagen wordt een en dat hij of zij in de week, waarin hij of 
afgewisseld door een rusttijd van ten minste zij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 
elf uren achtereen. , namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ten . 
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minste Mm a.nderen werkda.g na. 1 uur des na
midda.gs, hetzij op Ma.a.nda.g v66r 1 uur des 
na.middags. 

5. Een man ma.g in eene filmfa.briek a.rbeid 
verrichten voor het doen van cinema.tografische 
,opna.men op Zondag, met inachtneming van 
het bepa.alde in a.rtikel 47, op a.lie werkda.gen 
tusschen 6 en 11 uur des namidda.gs en op 
.Zaterda.g bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
·na.middags. 

6. 1. Een jeugdig persoon van 15 jaa.r of 
ouder of eene vrouw ma.g in eene melkinrich
ting, eene boterfa.briek, eene kaa.sfabriek, 
een, ontroomstation en eene fabriek van melk
poeder of van gecondenseerde melk in het tijd
vak van 1 April tot 1 November op alle werk
dagen tusschen 6 en 7 uur des voormiddags en 
tusschen 6 en 9 uur des namiddags en op 
'Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
.namidda.gs en in het tijdvak van 1 November 
tot 1 April op alle werkdagen tusschen 6 en 
7 UUl' des voormidda.gs en tusschen 6 en 8 uur 
dse na.middags en op Za.terda.g bovondien tus
schen 1 en 6 uur des namidda.gs arbeid ver
richten, bestaa.nde in het pasteurlseeren en 
steriliseeren van melk en het bereiden van 
boter onder voorwaarde, dat de arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt a.fge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 

-uren a.chtereen. 
2. Een .man ma.g in eene melkinrichting, 

•eene boterfabriek, eene ka.a.sfabriek, een ont
roomstation en eene fa.briek van melkpoeder 
of van gecondenseerde melk op Zondag, met 

,ina.chtneming van het bepaalde in artikel 47, 
en op a.lie <la.gender week tusschen 5 en 7 uur 
des voormiddags en tusschen 6 en 10 uur des 
na.middags - op Za.terdag bovendien tusschen 
1 en 6 uur en tusschen 10 en 11 uur des namid
,dags - arbeid verrichten: 

a. bestaande i-n het ontva.ngen, zuiveren 
,en pa.steuriseeren en steriliseeren van melk 
•en het bereiden van boter en kaas en wat 
daarmede in onmiddellijk verband staat ; 

b. bij het bereiden van gecondenseerde melk 
,en .van melkpoeder, voorzoover deze arbeid 
noodzakelijk is om bederf te voorkomen. 

3. Een vrouwelijke persoon, die geene 
Jhuishouding te verzorgen heeft of een ma.nnelijk 
.arbeider mag in eene consumptieijsfabriek op 
Zaterdag tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
.arbeid verrichten onder voorwaarde, dat zij of 
hij in de week, waarin zij of hij a.rbeid verricht 
-op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen 
.arbeid verricht, hetzij op ten minste een 
.anderen werkdag na 1 uur des namiddags, 

hetzij op Maandag v66r 1 uur des namid. 
<lags. 

4. Een man mag in eene consumptie-ijsfa.
briek op Zondag, met ina.chtneming van het 
bepaalde in artikel 47, en op a.lie dagen der 
week tU8schen 6 en 8 uur des na.middags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - a.rbeid verrichten. 

7. 1. Een man mag op Zondag, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4 7, 
en op a.lie' dagen der week tusschen 6 en 10 uur 
des na.middags - op Zaterda.g bovendien tus
schen 1 en 6 uur des namiddags - arbeid 
verrichten bestaande in het behimdelen van 
op dien dag ontvangen en te verzenden brieven 
en telegrammen, het bedienen van telefoontoe
stelien en het afdoen van spoedeischende 
administratieve werkzaamheden. 

2. Eene vrouw mag op a.lie werkdagen 
tusschen 6 en 10 uur des na.middags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
na.middags - arbeid verrichten bestaande in 
het behandelen van op dien <lag ontvangen 
en te verzenden brieven en telegrammen, het 
bedienen van telef.oontoestelien en het afdoen 
van spoedeischende a.dministratieve werkzaam
heden. 

3. Een man mag op Zondag, met inachtne
ming van het bepaalde in artikel 47, en op alle 
dagen der week tusschen 5 en 7 u-ur des voor
middags en 6 en 11 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - arbeid verrichten, bestaande in 
het verzorgen van dieren. 

§ 5. Arbeid, krachtenB artikel 22, derde · lid, 
artikel 23 en artikel 25 eerBte lid, · onder a, en 
tweede lid, onder c, der ArbeidBwet 1919 toege
Btaan op Zondag, op Zaterdag na l uur deB na
middags, en op alle dagen tusBchen 5 en 7 uur 
deB voormiddags en tusBchen 6 en 10 uur des 
namiddagB en langer dan 8 uren per dag, mits 

niet langer dan 45 uren per week. 

8. 1. Eene vrouw, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een jeugdig persoon 
mag in eene banketbakkerij op Za.terdag tus
schen 1 en 6 uur desnamidda.gsarbeid verrichten, 
onder voorwa.arde, da.t zij of hij in de week, 
waarin zij of hij a.rbeid verricht op Zaterdag 
na 1 uur des na.middags, geen arbeid verricht, 
hetzij op ten minste Mn anderen werkdag na. 
1 uur des namiddags, hetzij op Ma.a.ndag v66r 
1 uur des uamidda.gs. 

2. Een man mag in eene banketbakkerjj op 
Zaterdag a.rbeid verrichten tusschen 1 en 10 
uur des namiddags en gedurende ten hoogste 
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elf uren per dag, onder voorwaarde dat hij in j 4. Een man mag in eene vellenblooterij 
de week, wa.a.rin hij arbeid verricht op Zaterdag en in eeue zeemlederfabriek op Zondag, met 
na. 1 uur des na.middags, geen a.rbeid verricht inachtneming van het bepaald.e in artikel 47, 
hetzij op ten minste een a.nderen werkda.g en op alle dagen der week tusschen 6 en 8 uur 
na l uur des namidda.gs, hetzij op Maandag des namiddags - op Zaterdag bovendien 
v66r 1 uur des namidda.gs. tusschen 1 en 6 uur des namidda.gs - arbeid 

3. Een man mag, met inachtneming van verrichten, bestaa.nde in het houden van toe
het bepaalde in artikel 47, in eene banketbak- zicht op de smoorhokken en het broeiproces 
kerij op Zondag hetzij tusschen 9 uur des of we! arbeid, die noodig is, om bederf te 
voormiddags en 1 uur des namiddags, hetzij I voorkomen. 
tusschen l en 7 uur des namidda.gs arbeid . . . 

· ht b t d · h t d k I § 6. Arbeid, krachtens artikel 23 en artikel 25, vernc en, es aan e 1n e geree ma en van . . 
.. lt ""d eerste lid, onder a, en tweede lid, onder c. der 

sp1Jzen voor maa IJ en. A b • 
4 Ee • b k tb kk .. r eidswet 1919 toegestaan op Zaterdag na l 

· n ma.1:1: mag m eene ~n e ~ enJ uur des namidda s tusschen 6 en 10 r 
op de eerste VIJf werkdagen aroe1d vernchten \ .,__ "d,lnn g ' uu 

. .. """' nami ""'118 tusschen 5 en 7 uur du bestaande m het gereed ma.ken van sp1Jzen . ' 
voor maaltijden, tusschen 6 en 10 uur des voorm_idda~s en langer dan 8 uren per dag, 

"dd d d d t .. he'd mits met langer dan 45 uren per week. nam1 a.gs, on er voorwa.ar e a. Z\Jn ar 1 

op twee· aohtereenvolgende dagen wordt afge
wisseld door een rusttijd van ten minste elf 
uren acbtereeen. 

5. H et in dit artikel bepaalde geldt ten 
aanzien van eene banketbakkerij, welke tevens 
broodba.kkerij is, alleen voor de tijden, waarop 
aldaar ba.kkersarbeid mag worden verricht. 

9. 1. Een arbeider van 15 jaar of ouder, 
niet zijude een vrouwelijk arbeider, die eene 
huishouding te verzorgen beeft, mag in eene 
steenbakkcrij met open droogvelden gedurende 
het tijdvak van l April tot 1 October op 
J\Iaandag tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en op Zaterdag tusscben 1 en 6 uur des namid
dags arbeid verricbten, bestaande in het op 
hun kant zetten en van de droogvelden naar 
de stapels dragen van ongebakken steenen en 
bet afdekken van ongebakken steenen. 

2. Eene vrouw, die geene buishouding te 
verzorgen heeft, of een man ma.g in eene 
steenbakkerij met open droogvelden gedurende 
het tijdvak van 1 April tot 1 October op de 
laatste drie werkdagen arbeid verrichten 
tusschen 6 en 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusscben 1 en 6 uur des 
namiddags - en gedurende ten hoogste tien 
uren per dag en vijf en veertig uren per week, 
indien zij of bij tengevolge ·van de weersge
steldheid op een of meer van de voorafgaande 
dagen dier week niet of korter dan acht uren 
per dag arbeid heeft verricbt. 

3. Een man mag in eene steenbakkerij 
gedurende bet tijdvak van 1 April tot 1 October 
op a.lie dagen der week des namiddags tusschen 
6 en 8 uren en, met inacbtneming van bet 
bepa.a.lde in artikel 47, op Zondag arbeid 
verricbten, bestaande in bet afdekken 'Van 
ongebakken steenen en bet regelen der afslui
ting vsn droogscburen. 

10. Een man mag in fabrieken of werk
plaatsen op alle werkdagen tusscben 6 en 11 
uur des namiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - en ge
durende ten hoogste tien uren per dag arbeid 
verricbten bestaande in het laden of lossen 
van goederen in en uit vervoermiddelen, 
met inbegrip van bet bedienen der hef- en 
kra.chtwerktuigen, en het opbergen der geloste 
goederen, voorzoover deze arbeid onontbeer
lijk is om bederf der goederen te voorkomen 
dan we! noodzakelijk is voor den goeden gang 
van het bedrijf of in verband met de gelegen
heid tot bet verzenden of het vervoer der goede-
ren. 

Onder goederen wordt voor de tocpassing 
van <lit artikel mede verstaan vee. 

11. 1. Een jeugdig persoon mag in eene 
bloemenbinderij op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uur des namiddags arbeid verricbten onder 
voorwaarde, dat bij in de week, waarin bij 
arbeid verricht op Zaterdag na l uur des 
namiddags, geen arbeid venicht, hetzij op ten 
minste Mn anderen werkdag na 1 uur des 
namiddags, hetzij op Maandag v66r 1 uur des 
namiddags. 

2. Ecne vrouw, die geene huisbouding te 
vcrzorgen beeft, of een man mag in eene 
bloemenbinderij op Zaterdag arbeid verricbten 
tusschen 1 en 10 uur des na.midda.gs en ge
durende ten boogste elf uren, onder voorwaarde, 
dat zij of bij in de week, waarin zij of bij arbeid 
verricht op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricbt, betzij op ten minste een 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, 
betzij op Maandag v66r 1 uur des namiddags. 

12. 1. Een jeugdig persoon van 15 jaar 
of ouder of eene vrouw, die geene buishouding 
te verzorgen b (eft, mag in eene slagerij op 
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Zaterdag tussohen 1 en 9 uur des namiddags 
arbeid verriohte}l onder voorwaarde, dat hij 
of zij in de week, waarin hij of zij arbeid ver
richt op Zaterdag na 1 uur des namiddags, 
geen arbeid verricht, hetzij op ten minste een 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, hetzij 
op Maandag v66r 1 uur des namiddags. 

2. Een man mag in eene slagerij arbeid 
verriohten op ten hoogste twee werkdagen per 
week tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 6 en 9 uur des namiddags en 
gedurende ten hoogste elf uren per dag onder 
voorwaarde, dat hij, in de week, waarin hij 
arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur des 
namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
minste een anderen werkdag na 1 uur des 
namiddags, hetzij op Maandag v66r 1 uur des 
namiddags. 

13. Eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man mag in eene was
scherij, behoorende bij of werkende voor eene 
bad- of zweminrichting en uitsluitend ten 
behoeve dezer bad- of zweminriohting op 
Zaterdag tusschen 1 en 9 uur des namiddags 
en gedurende ten hoogste tien uren arbeid 
verrichten, onder voorwaarde dat zij of hij in 
de week, waarin zij of hij arbeid verrioht op 
Zaterdag na 1 uur der namiddags, geen arbeid 
verrioht, hetzij op ten minste een anderen werk
dag na 1 uur des namiddags, hetzij op Maandag 
v66r 1 uur des namiddags. 

14. 1. Een arbeider van 15 jaar of ouder 
mag in eene ansjoviszouterij in het tijdvak 
van 1 April tot 1 Augustus op de eerste vijf 
werkdagen tussohen 6 en 10 uur des namiddags 
en op Zaterdag tussohen 1 en 8 uur des namid
dags arbeid verriohten, bestaande in het 
zouten van ansjovis en de daarbij behoorende 
voorbereidende werkzaamheden, voorzoover 
een jeugdig persoon of eene vrouw betreft 
onder voorwaarde, dat zijn of haar arbeid op 
twee aohtereenvolgende dagen wordt afgewis
seld door een rusttijd van tenminste elf uren 
a.chtereen. 

2. Eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man mag in eene ansjo
viszouterij in het tijdvak van 1 April tot 
1 Augustus den in het eerste lid bedoelden 
arbeid verriohten gedurende ten hoogste tien 
uren per dag. 

15. Een man mag in eene bierbrouwerij zonder 
kunstmatige koelinriohting en eene lakstokerij 
op de eerste vijf werkdagen arbeid verrichten 
tusschen 5 en 7 nm· des voormiddags en tus
schen 6 en 10 uur des namiddags en op Zater
dag tusschen 5 en 7 UUf des voormiddags en 

tussohen 1 en 6 uur des namiddags en op alle 
werkdagen gedurende ten hoogste elf uren per 
dag. 

16. Een man mag in een uitsluitend door 
wind- en waterkraoht gedreven molen arbeid 
verrichten op de eerste vijf werkdagen tusschen 
5 en 7 uur des voormiddags en tusschen 6 en 
10 uur des namiddags en op Zaterdag tusschen 5 
en 7 uur des voormiddags en tusschen 1 en 
10 uur des namiddags en op a.lie werkdagen 
gedurende ten hoogste elf uren per dag. 

17. 1. Een arbeider van 15 jaar of ouder 
mag in eene vischrookerij, -drogerij en -zouterij, 
eene garnalenpellerij en eene inrichting tot 
eerste bewerking van versohe visch of sohaal
dieren met uitzondering van eene ansjovis
zouterij en eene haringspeterij op de eers~e 
vijf werkdagen tussohen 6 en 7 uur des voor
middags en tussohen 6 en 10 uur des namiddags 
en op Zaterdag tussohen 6 en 7 uur des voor
middags en tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
arbeid verriohten, voorzoover deze arbeid 
noodzakelijk is om bederf te voorkomen, voor 
wat ean jeugdig persoon of eene vrouw betreft 
onder voorwaarde, dat de arbeid op twee 
aohtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren 
aohtereen. 

2. Eene vrouw of een man mag den fn het 
eerste lid bedoelden arbeid verrichten gedurende 
ten hoogste tien uren per dag. 

18. Eene vrouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man mag in een atelier, 
behoorende bij een winkel van confectiekleeding 
of hoeden op Zaterdag tusschen 1 en 9 uur des 
nam,iddags arbeid verrichten uitsluitend ten 
behoeve van bet veranderen van op dien dag 
verkochte kleederen of hoeden onder voor
waarde, dat zij of hij in de week, waarin zij of 
hij arbeid verricht op Zaterdag na 1 uur de
namiddags, geen arbeid verricht, hetzij op ten 
m,inste _ een anderen werkdag na 1 uur des 
nam,iddags, hetzij op Maandag v66r 1 uur des 
namiddags. 

19. Een man mag in eene vloerzeilfabriek 
arbeid verriohteri op alle werkdagen tusschen 
6 en 7 uur des namiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des namid
dags - en gedurende ten hoogste tien uren 
per dag. 

20. Eene vrouw of een man mag in fabrie
ken of werkplaatsen op alle werkdagen des 
voormiddags tusschen 6 en 7 uur en des namid
dags tusschen 6 en 9 uur - op Zaterdag boven
dien tusschen 1 en 6 uur des namiddags -
arbeid verrichten, bestaande in het reinigen 



829 23 SE PTEMBE K 1920 

-van werklokalen en aanhoorigheden, onder 
-voorwaarde, dat zij of hij in de onderneming 
behoudens ongeregelde werkzaamheden als 
:sjouwer of als hulparbe\der, geen anderen 
. arbeid verricht. 

§ 7. Arbeid, krachtens artikel 25, tweede lid, 
ender c, der Arbeidawet 1919 toegestaan gedurende 
langer dan. 8 uren per dag, mits niet !anger dan 
11 uren per dag en 45 uren per week en niet 

.tusBchen 10 uur deB namiddagB en 5 uur deB 
voormiddags. 

·21. Een man mag in eene ijzer- of staal
gieterij op de dagen, waarop wordt gegoten, 
tusschen 6 en 7 uur des namiddags en gedurende 
ten hoogste negen uren per dag arbeid ver
richten, bestaande m het gieten en daarmede 
onmiddellijk van berdhoudende werkzaamhe
den. 

22. 1. Eene vrouw, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een man mag in eene 
textiel-ververij, -sterkerij,- appreteerderij, -blee
kerij en -drukkerij op de eerste vijf werkdagen 
tusschen 6 en 10 uur des namiddags en geduren
de ten hoogste elf uren per dag arbeid ver

·richten, voor zooverre eene vrouw betreft 
onder voorwaarde, dat de arbeid op twee 
a.chtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
-door een rusttijd van ten minste elf uren ach
tereen. 

2. Een man mag in eene aardewerkfabriek 
op werkdagen tusschen 6 en 10 uur des na.
middags - op Zaterdag bovendien tusschen 
l en 6 uur des namiddags - en gedurende ten 
hoogste elf uren per dag arbiiid verrichten, 
besta.ande in het afstoken van een oven, 

-onder voorwaarde, dat de arbeid op twee 
achtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
door een rusttijd van ten minste elf uren 
achtereen. 

23. Een man mag in eene hali!lijmkokerij 
-en eene zeiltaanderij op de eerste vijf werkdagen 
tusschen 6 en 8 uur des namiddags arbeid 
-verrichten gedurende ten hoogste· tien uren 
per dag. 

24. Eene vrouw of een man mag in een 
aaboratorium op de eerste vijf werkdagen 
tusschen 6 en 10 uur des na.midda.gs en op 
Zaterda.g tusschen 1 en 6 uur des namiddags 
en gedurende ten hoogste tien uren per dag 
.arbeid verrichten, voor zooverre eene vrouw 
,betreft onder voorwaarde, dat de arbeid op 
twee achtereenvolgende dagen wordt afgewis

·seld oor een rusttijd van ten minste elf uren 
.achtereen. 

§ 8. Arbeid, krachtens artikel 23 en artikel 25, 
eerste lid, onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan 
op Zaterdag na l uur des namiddags en op 
werkdagen tusschen 6 en 10 uur des namiddags . 

25. 1. Eene vrouw, die geene huishouding 
te verzorgen heeft, of een man, die v66r des 
namiddags 6 uur pleegt werkzaa.m te zijn 
in een winkel tevens fabriek of werkplaats, 
mag aldaar op alle werkdagen tusschen 6 en 9 
uur des namiddags - op Zaterdag bovendien 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags - doch 
niet later dan tot het tijdstip, waarop de 
winkel voor het publiek gesloten wordt, arbeid 
verric ten, bestaande in den verkoop van 
goed ren of in daarmee onmiddellijk verband 
houdende werkzaamheden en onder voorwaarde, 
dat zij in de week, waarin zij arbeid verricht 
op Zaterdag na 1 uur des namiddags, geen 
arbeid verricht, hetzij op ten minste een 
anderen werkdag na 1 uur des namiddags, 
hetzij op Maandag v66r l uur des namiddags, 
dat de voor haar of hem geldende regeling der 
arbeids- en rusttijden schriftelijk is goedgekeurd 
do;,r het districtshoofd en, voor wat. de vrouw 
betreft, dat haar arbeid op twee achtereen
·;olgende dagen wordt afgewisseld door een 
rusttijci van ten minste elf uren achtereen. 

2. De in het eerste lid bedoelde goedkeuring 
wordt door het districtshoofd gesteld op de 
arbeidslijst. 

Weigert het distriotshoofd de goedkeuring 
te verleenen, dan kan het hoofd of de bestuurder 
der ondcrneming zioh wenden tot Onzen Minis
ter. 

Deze stelt een onderzoek in. 
Wordt de regeling, al of niet, gewijzigu, 

goedgekeurd, dan voorziet hij de sohriftelijke 
regeling van zijne goedkeuring en zendt deze 
a.an het hoofd of den bestuurder der onder
neming. Hij zendt tevens een afschrift a.an 
het betrokken districtshoofd. 

W ordt de regeling niet goedgekeurd, dan 
deelt hij deze beslissing mede a.an het hoofd 
of den bestuurder der onderneming. 

Eene schriftelijke goedkeuring kan te alien 
tijde door het districtshoofd worden ingetrok
ken, indien hem gebleken is, da.t de goedge
keurde regeling onjuist is. 

Eene goedkeuring, verleend na tussohenkomst, 
van Onzen Minister, wordt niet zonder zijne 
machtiging ingetrokken. 

26. 1. Een arbeider van 15 jaar of ouder 
mag ten behoeve der botvissoherij in het tijd
vak van. l Juli tot l December op de eerste 
vijf werkdagen tusschen 6 en 10 uur des 
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namiddags en op Zaterdag tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags arbeid verrichten, bestaande 
in het schoonmaken, het spleeten of het azen 
van het hoekwant, voor zoover een jeugdig· 
persoon of eene vrouw betreft onder voor
waarde, dat de arbeid op twee achtereenvolgen
de dagen wordt afgewisselcl door een rusttijd 
van ten minste elf uren achtereen. 

2. Een man ma.g ten behoeve van de vis
scherij in eene zeilmakerij en in eene taanderij 
arbeid verrichten, bestaande in het herstellen 
van zeilen en het tanen van gebruikte netten 
op de eerste 5 werkdagen tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags en op Zaterdag tusschen 1 en 6 
uur des namidda.gs. 

27. Een man mag op alle werkdagen 
tussohen 6 en 10 uur des namiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur 
des namiddags - arbeid verrichten ten be
hoeve van het ma.ken en vervoeren van dood
kisten, mits de arbeid niet dient om doodkisten 
in voorraad te vervaardigen. 

§ 9. Arbeid, krachtens artikel 25, eerste lid, 
onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan tusschen 

5 en 7 uur des voormiddags. 

28. Een arbeider van 15 jaar of ouder mag 
op alle werkdagen tusschen 6 en 7 uur des 
voormiddags arbeid verrichten in eene eik
schillerij, eene veenderij,eenehoefsmederij, eene 
herstelplaats van wagens, landbouwwerktuigen 
of land bouwgereedscha ppen. 

§ 10. Arbeid, krachtens artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, tweede lid, onder b, der 
Arbeidswet 1919 toegestaan voor bewakings-

diensten. 

· 29. 1. Een man mag in fabrieken · of 
werkplaatsen arbeid verrichten, bestaande in 
bewaking, op Zondag, op alle dagen der week 
na 6 uur des namiddags en v66r 7 uur des 
voormiddags - op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des na.middags - en gedurende 
ten hoogste t ien uren per da.g en 7-estig uren 
per week, onder voorwaa.rde, dat hij in de 
week, waarin hij op grond van deze bepa.ling 

· arbeid verricht, geen a.nderen dan den hier 
bedoelden arbeid verricht, dat hij in acht 
achtereenvolgende weken ten minste op twee 
Zondagen geen arbeid verricht en dat hij een 
dagelijkschen rusttijd heeft van ten minste 
negen uren achtereen. 

2. Een man, die ook a.nderen arbeid clan 
bewakingsdiensten verricht, mag in fabrieken 
of werkplaatsen, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 47, gedurende den gebeelen 

Zondag en op Zaterdag tusschen 1 uur des 
nallliddags en middernacht arbeid verrichten, , 
bestaa.nde in bewaking. 

§ 11. Arbeid, krachtens artikel 23 en artikel 
25, eerste lid, onder a, der Arbeidswet 1919 
toegestaan op werkdagen tusschen 5 en 7 uur des 
voormiddags en tusschen 6en 11 uur des namiddags 
en op Zaterdag na 1 uur des namiddags ( Twee-

ploegenstelsel). 

SO. 1. Een man mag op de eerste vijf 
werkdagen tusschen 5 en 7 uur des voormidda.gs 
en tusschen 6 en 11 uur des na.middags en op 
~ater,;lag tusschen 5 en 7 uur des voormiddags 
en tusschen 1 en 6 uur des namiddags den hier
onder genoemden arbeid verrichten in fa.brieken 
of werkplaatsen, waar met 2 a.fwisselende 
ploegen gewerkt wordt, onder voorwaarde, 
dat zijn arbeid op twee a.chtereenvolgende 
da.gen wordt afgewisseld door een rusttijd 
van ten minste elf uren achtereen. 

a. Arbeid in biscuitfabrieken. 
b. Arbeid in chloorkalkfabrieken. 
c. Arbeid in electrische draad- en kabelfa

brieken. 
d. Arbeid in electrotinfabrieken. 
e. Arbeid in glasfabrieken bij smelt-, koel

en strekovens. 
/. Arbeid in de harslijmkokerijen van 

pa pierfa brieken. 
g. Arbeid in kalkzandsteenfabrieken. 
h. Arbeid in linoleumfabrieken. 
i. Arbeid in loodpletterijen en looden-pijpen

perserijen. 
j. Arbeid in machinefabrieken en construe· 

tiewerkplaatsen. 
k._ Arbeid in naaigarenfabrieken. 
l . Arbeid in netten-fabrieken. 

m. Arbeid in rubberfabrieken. 
n. Arbeid in scheepsbouwwerven. 
o. Arbeid in schroefbouten- en moerenfa-

brieken. 
p. Arbeid in spijker- en dra.a.dnagelfabrieken. 
q. Arbeid in touwspinnerijen. 
r. Arbeid in turfstrooiselfabrieken. 
s. Arbeid in veekoekenfabrieken. 
t. Arbeid in ijzer- en staalgieterijen. 

1i. Arbeid in zeepfabrieken. 
11. Arbeid in zinksmelterijen. 
2. Eene vrouwelijke arbeider van 15 jaar 

of ouder, die geene huishouding te verzorgen 
heeft, en een jongen van 15 jaar of ouder mag 
op de eerste vijf werkdagen tusschen 5 en 
7 uur des voormiddags en tussehen 6 en 10 
uur des namiddags en op Zaterdag tusschen 
5 en 7 uur des voorllliddags en tusschen 1 en 6 
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uur des ne.middags den hieronder genoemden 
e.rbeid verrichten in fe.brieken of werkplaatsen, 
waar met 2 e.fwisselende ploegen gewerkt 
wordt, onder voorwe.arde, dat haar of zijn 
a.rbeid op twee a;chtereenvolgende de.gen wordt 
afgewisseld door een rusttijd ve.n ten minste 
elf uren achtereen. 

a. Arbeid in biscuitfabrieken. 
b. Arbeid in electrische draad- en kabel

fabrieken. 
c. Arbeid in gla.sfabrieken bij smelt-, koel-

en strekovens. 
d. Arbeid in na.aigarenfabrieken. 
e. Arbeid in• nettenfabrieken. 
/. Arbeid in scheepsbouwwerven. 
g. Arbeid in touwspinnerijen. 

§ 12. Arbeid, krachtena artikel 22, derde lid, 
artikel 23 en artikel 25, derde lid, der Arbeidewet 
1919 toegestaan in fabrieken met dag- en nacht-

bedrijf. 

31. 1. Een vrouwelijk persoon, die geene 
huishouding te verzorgen heeft, of een jongen 
mag in eene courantendrukkerij op Zaterdag 
tusschen 1 en 6 uur des namiddags arbeid 
verrichten voor op dien da.g verschijnende 
da.g- en weekbla.den onder voorwaa.rde, dat 
zij of hij in de week, wa.a.rin zij of hij op Zaterdag 
na. 1 uur des na.middags a.rbeid verricht, op 
ten minste een werkdag geen arbeid verricht, 
hetzij v66r, hetzij na 1 uur des namid
dags. 

2. Een man mag in eene couranteudrukke
rij . op Zondag, met inachtneming van het 
bepaa.lde in a.rtikel 34, arbeid verrichten tus
schen 12 uur des nachts en 7 uur des voor
middags voor eenop Zondagmorgen verschijnend 
dagblad onder voorwaa.rde, dat in dezelfde 
onderneming niet in eene courantendrukkerij 
gewerkt wordt voor een op Maa.ndagmorgen 
verschijnend dagblad. 

3. Een man mag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 34, in eene coura.nten
drukkerij, waa.rin op ten minste 5 de.gen der 
week een ochtendblad wordt gedrukt, op 
de eerste vijf werkdagen, tusschen 6 uur des 
namiddags en 7 uur des voormiddags vap. den 
volgenden dag, en, indien a.ldaar de in het 
tweede lid toegestane Zonda.gsarbeid wordt 
verricht, op Za.terdag tusschen 6 uur des na
middags en 12 uur des nachts of op Maandag 
tusschen 12 uur des ne.chts en 7 uur des voor
middags arbeid verrichten onde voonvaarde, 
dat tusschen 6 uur des namiddags en 7 uur des 
voormiddags niet meer arbeiders in de cou
rantendrukkerij aanwczig zijn, dan het getal, 

d'a.t noodig is om het ochtendblad in zijn gewo
nen omvang en zijne gewone oplage te doen 
verschijnen. 

4. Een man mag in eene courantendrukkerij, 
waar een op Za.terdag in den nam,iddag ver
schijnend da.gblad wordt gedrukt, op Zaterda.g 
tusschen 1 en 6 uur des namidda.gs arbeid 
verrichten. 

5. Een man ma.g, met inachtneming van 
het bepaalde in a.rtikel 34, in een drukkerij , 
waar een geillustreerd weekbla.d wordt gedrukt, 
op werkda.gen tusschen 6 uur des namiddags 
en 7 uur des voormidda.gs arbeid verrichten , 
voor de bediening der persen, waa.rop a.lsda.n 
geillustreerde weekbladen worden gedrukt. 

6. Een man mag op Zondag tusschen 5 • 
en 9 uur des voormidda.gs en op werkda.gen 
tusschen 4 en 7 uur des voorruiddags arbeid 
verrichten in eene zinkfabriek a.ls hulparbeider 
bij het trek.Ken van zink en het vullen van 
retorten, onder voorwaarde, dat hij op werk
dagen niet !anger a.rbeid verricht dan 6 uren 
per da.g en niet na 12 uur des middags. 

32. Een man ma.g, met inachtneming van 
het bepa.alde in a.rtikel 34, op a.lie werkdagen. 
na 6 uur des namiddags en v66r 7 uur des 
voormiddags - op Za.terdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des nam,iddags - en op 
Zonda.g hetzij : a. tusschen 12 en 6 uur des 
voormiddags, 111,its op Maandag de bedrijfs
a.rbeid niet voor 6 uur des voormiddags begint, 
hetzij b. tusschen 10 en 12 uur des namiddags, 
mits op Zaterdag de bedrijfsarbeid niet na 
10 uur des namiddags eindigt, den hieronder 
genoemden arbeid in fabrieken of werkplaatsen , 
verrichten : 

Groep I. Aardewerk, glas, kalk enz. 
1. Arbeid in fabrieken van asbestcement, 

met uitzondering van de bewerking van asbest
cement in verharden toestand. 

2. Arbeid in kalkzandsteenfa.brieken voor 
het beclienen der verhardingsketels. 

3. Arbeid in machine.le flesschenfabrieken. 
4. Atbeid a.an ver{\isovens in aardewerk •. 

fabrieken. 
· 5. Arbeid in glasbuigerijen voor het bedie
nen der ovens en het buigen van bet glas. 

Groep V. Chemische nijverheid, ontplof
bare stoffen enz. 

1. Arbeid in fabrieken van superfosfaat, 
soda., potasch, geraffineerde potasch, kalisal
peter, magnesia, waterglas, teer, chrome.ten, 
kleurstoffen en tusschenproducten, a.cetyl
cellulose, aether, aceton, ultramarijn en zink
wit. 

2. Arbeid in netroleum- en paraffine-
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raffinaderijen, met uitzondering van de ver• \ 
werking van geraffiueerde paraffine. 

3. Arbeid in raffinaderijen van natuur
asphalt. 

4. Arbeid in steannekaarsenfabrieken, voor 
zoover noodzakelijk voor het chemisch con
tinuproces en het indampen van glycerineop
lossingen. 

5. Arbeid in extractiefabrieken van been
deren en andere dierlijke afvallen en van olie
houdende zaden. 

6. Arbeid in fabrieken van looiextracten. 
7. Arbeid in fabrieken van aetherische 

olien. 
8. Arbeid in olieslagerijen, oliefabrieken en 

olieraffinaderijen. 
9. Arbeid in stikstof- , zuurstof- en water

stoffabrieken. 
10. Arbeid in fabrieken van loodsuiker. 
11. Arbeid in loodwitfabrieken voor het 

bedienen cler kamers. 
12. Arbeid in azijnzuurfabrieken. 
13. Arbeid in sacharinefabrieken. 
14. Arbeid in fa.brieken van essences, van 

synthetische en geisoleerde reukstof'fen. 
15. Arbeid in celluloidfabrieken. 

Groep VI. Hout-, kurk- en stroobewer
·king. 

Arbeid in fabrieken voor veredeling van hout. 
Groep IX. Leder, wasdoek, caoutchouc. 

Arbeid in linoleumfabrieken voor het kalan• 
deren en kurkmalen. 

Groep X. Oer, steenkool, turf. 
1. Het destilleeren (verkolen) van hout 

-en turf en het bedienen van retorten in fabrieken 
van houtskool- of turfkoolbriketten. 

2. Arbeid in steenkoolbrikettenfabrieken. 
Groep XI, XII en XIII. Bewerk:ing van 

metalen enz. 
L Arbeid in zinkfabrieken. 
2. Arbeid in zinkpletterijen voor het gieten 

en pletten. 
3. Het bedienen van gloeiovens in email

l eerfa brieken. 
4. Arbeid in gloeilampenfabrieken voor de 

gassenbereiding. 
5. Arbeid in galvaniscerinrichtingen. 
6. Arbeid in walswerken. 

Groep XIV. Pap'ler enz. 
1. Arbeidin stroocarton- en papierfabrieken, 

voor zoover betreft het bedienen der papier
machines en wat daarmede rechtstreeks sa-· 
menhangt en voor den geregelden gang van 
de papiermachine onvermijdelijk is . 

2. Arbeid in cellulose- en houtstoffabrie
.ken. 

Groep XV. Textiele nijverheid. 
1. Arbeid voor het drogen bij, de afwerking 

van weefsels en garens. 
2. Arbeid bij de machinale kantfabricage, 

voor zoover verrioht door oppaSsers, losdra.aiers 
en maohinestellers. 

3. Arbeid in vitrageweverijen voor het 
bedienen der weefgetouwen. 

Groep XVII. Bereiding van voedings
en genotmiddelen. 

1. Arbeid in aardappelmeelfabrieken, fa-
brieken van aardappelproducten, dextrine

. fabrieken, stijfselfabrieken, sago- en maizena
fabrieken, bra.nderijen, suikerraffinaderijen, glu
cosefa.brieken en margarinefabrieken. 

2. Arbeid in het brouwhuis en in ·de gist
kelders van bierbrouwerijen met kunstmatige 
koelinrichtingen. 

3. Arbeid in ruwijsfabrieken. 
4. Arbeid in meelfabrieken en in rijst,

gort-, haver- en gerstpellerijen. 
5. Arbeid in zoutwasscherijen. 
6. Het bedienen van eesten in oiohorei

drogerijen. 
7. Arbeid in exportslaohterijen. 
8. Arbeid in aardappel- , groenten- en 

zaaddrogerij en. 
33. Een man mag, met inaohtneming van 

het bepaalde in artikel 34, den onder A genoem
den arbeid in alle fabrieken of werkplaatsen 
en voorts den onder B genoemden arbeid in 
fabrieken of werkplaatsen verrichten op Zondag 
en op alle dagen der week na 6 uur des namid
dags en v66r 7 uur des voormiddags - op 
Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 uur des 
namiddags - en gedurende ten hoogste acht en 
veertig uren per week en op de dagen der 
ploegwisseling, of in het belang van de Zon
dagsrust van anderen op Zondag, gedurende 
ten hoogste twaalf uren per dag. 

A. 
a. Het stoken en onderhouden van vuur en 

het bedienen van drooginriohtingen en rookerij
en, stoomketels, ovens en genera.toren, voor 
zoover deze arbeid onontbeerlijk is voor den 
goeden gang van het bedrijf. 

b. _ Het drijven van krachtwerktuigen, het 
bedienen van ga.sgeneratoren, van lichtinstal
laties en van liften en andere hefwerktuigen 
en het houden van toezicht op <lien arbeid, 
een en antler voor zoover deze arbeid on
ontbeerlijk is voor den geregelden gang van 
bij <lit beshrit op die tijden toegestanen ar
beid . 

c. Het verrichten van bewakingsdiensten. 
d. Het laden van accum.ulatoren met inbe-
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grip va.n het monteeren va.n accmnula.toren in 
automobielen. 

e. Het bedienen van koelinsta.llaties en 
koelruimten. 

B. 
Groep I. Aa.rdewerk, gla.s, kalk enz. 

1. Arbaid in vensterglasfabrieken en spiegel
gla.sfabrieken. 

2. Arbeid in cementfabrieken bij het vullen 
en bedienen van den a.utoma.tischen continu• 
oven. 

Groep IV. Bouwbedrijven. 
l. H et drooghouden van bouwputten. 
2. Arbeid in inrichtingen voor vuilverbra.n

ding. 
Groep V. Chemische nijverheid, ontplof-

bare stoffen enz. 
l . Arbaid in zwa.velzuurfabrieken. 
2. Arbeid in zoutzuurfabrieken. 
3. Arbeid in sa.lpeterzuurfabrieken. 
4. Arbeid in beenzwartbranderijen en norit· 

fabrieken. 
5. Arbeid in stikstofbindingsfabrieken en 

fabrieken van a.mmoniakzouten. 
6. Arbeid in koolteerdistilleerderijen. 
7. Arbeid in aniline- en anilinepraeparaten

fabrieken. 
8. Arb~id in kunstzijdefabrieken met uit

zondering van de mechanische bewerking der 
kunstzijde.' 

9. Arbeid in lijm- en in galatinefabrieken. 
10. Arb3id in olieverhardingsinrichtingen. 
11. Arbeid in glycerineraffinaderijen. 
12. Arbeid in benzinedistilleerderijen. 
13. Arbeid in mierenzuur- en oxaalzuurfa. 

brieken. 
14. A.rbeid in melkzuurfabrieken. 
15. Arbeid in de natmalerijen van ultrama

rijnfa brieken. 
16. Arbeid ten behoeve van electrolitische 

ohloor- en alcalibereiding. 
Groep X. Oer, steenkolen, turf. 

1. Bovengrondsche arbeid in steenkolen• 
mijnen, in, onm,iddellijk verband staande met 
den ondergrondschen mijnarbeid. 

2. Arbeid in cokesfabrieken met bijbehoo
rende fabrieken van neveilproducten. 

Groep XI, XI.I en XIII. Bewerking van 
metalen enz. 

1. Het trekken va.n zlnk en het vullen der 
cetorten in zinkfabrieken. 

2. Het bedienen van Siemens-Martin-ovens 
en soortgelijke ovens met de daa.rmede in 
onmiddellijk verband staande werkzaam.heden 
voor de vervaa.rdiging van smeedbaar ijzer. 

3. Het bedrijfsklaarmaken van rollend 

1920. 

rnaterieel in spoor- en tramwegondemerningen. 
4. Arbeid in het hoogovenbedrijf. 
5. Arbeid in draad- en kabelfabrieken bij 

het in~pregneeren van hoogspanningskabels 
en bij het loodpersen . 

Groep XIV. Pa.pier enz. 
Arbeid bij de kookketels en bij de loogberei

ding in fabrieken van houtcellulose. 
Groep XV. Textiele nijverheid. 

Het bedienen van kookketels voor garens en 
stukken in ka.toenbleekerijen, -ververijen en 
-drukkerijen. 

Groep XVI. V ervaardiging van gas en 
electriciteit. 

Arbeid in lichtgas- en electriciteitsfa.brieken 
en in e!ectrische onderstations. 

Groep XVII. Bereiding van voedings. 
en genotmiddelen. 

1. Arbeid in suikerfabrieken. . 
2. A.rbeid in melksuikerfa.brieken. 
3. A.rbeid in mouterijen. 
4. Arbeid in pompsta.tions van waterlei

dingen. 
5. A.rbeid in zoutziederijen. 
6. Arbeid in suikerraffina.derijen voor het 

bedienen der ma.laxeurs en filters en voor het 
opsmelten der suiker. 

'i. Arbeid in ka.ndijfa.brieken bij het bedienen 
der schutapparaten en het opsmelten der 
suiker. , 

8. A.rbeid in gist. en spiritusfabrieken. 
Groep XVIII. 

A.rbeid in bemalingsinrichtingen. 
34. 1. Een man, die krachtens het bepaalde 

in de artikelen 31, 32, 33 of 35 tusschen 10 uur 
des namidda.gs en 6 uur des ,oormiddag8 
arbeid verricht, mag 

a. hetzij in drie achtereenvolgende weken 
niet meer da.n acht en veertig uren arbeid 
verrichten tusschen 10 uur des na.midc!a.gs en 
6 uur des voormiddags, noch !anger arbeid 
verrichten da.n a.cht en veartig uren per week 
en honderd vijf en dertig uren in drie achter. 
eenvolgende weken ; 

b. hetzij in vier a.chtereenvolgende weken 
niet meer dan zestig uren a.rbeid verrichten 
tusschen 10 uur des namiddags en 6 uur des 
voormiddags, noch !anger arbeid vcrrichten 
da.n a.cht en veertig uren per week en honderd 
tachtig uren in vier achtereenvolgende weken. 

2. Een man, die krachtens het bepaalde 
in de artikelen 31, 32 of 33 gedurende meer 
da.n twee uren per da.g tusschen 10 uur des 
na.middags en 6 uur des voormidda.gs arbeid 
verricht, mag, tenzij de voor hem geldende werk
tijdregeling door Onzen Minister is goedgekeurd, 

53 
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op niet meer da.n 7 da.gen in dri a.chtereenvol- 1 b. het reinigen van stoomketels, serubber
gende weken a.rbeid verrichten tusschen 12 en rookka.nalen ; 
uur des na.chts en 6 uur des voormidda.gs. c. het herstellen, omleggen of vernieuwen 

3. Een man, die kra.chtens het bepa.a.lde van kunstwegen, stra.ten en rioleeringen en 
in de a.rti.kelen 31, 32 of 33 gedurende moor j van rails, wissels on soin-inrichtingen ,an 
da.n twee uren per da.g a.rbeid verricht tusschen spoor- on tra.mwegen, en herstellingen a.a.n-
10 uur des na.m.idda.gs en 6 uur des voormidda.gs, locomotieven en rollend ma.terieel van spoor. 
moet voor den a.a.nva.ng en na. het einde van en tra.mwegondernemingen en publieke dien• 
den da.gelijkschen a.rbeid een ona.fgebroken sten, indien deze a.rbeid op die tijden noodza.ke
rusttijd hebben van ten m.inste vijftien uren . lijk is om storing van het verkeer te voorko
Die rusttijd mag in verba.nd met de ploegwis- men of te bekorten ; 
seling ten hoogste twee ma.len in drie a.chter- d.. het herstellen of vernieuwen van bruggen, 
eenvolgende weken minder da.n vij ftien uren, sluizen, dui.kers, zeeweringen en wa.terkeeringen, 
doch niet minder da.n a.cht uron bedra.gen. • voor wover deze a.rbeid op die tijden noodzake-

4. Een man, die kra.chtens het bepa.a.lde lijk is met het oog op het getij of ter voorkoming 
in a.rti.kel 33 deelneemt a.an a.rbeid, welke da.g of bekorting van stremming van het verkeer
en na.cht en ook op Zonda.g voortdunrt, mo0t of tot het tegenga.a.n van geva.a.r voor over
ten minste eenma.a.l in drie a.chtereenvolgende strooming; 
weken een rusttijd hebben van dertig uren e. het opsporen en herstellen van storingen 
a.chtereen, wa.arin de Zonda.g is begrepen. en hot verrichten van werkzaa.mheden, die ter-

5. Een man, die kra.chtens het bepa.a.lde voorkom.ing van storing of gevaa.r op een 
in a.rti.kel 31 of 32 a.rbeid verricht tusschen bepa.a.lden tijd moeten geschieden, in electrici
10 uur des na.m.idda.gs en 6 uur des voormidda.gs, 
ma.g ni=er en een man, die tusschen genoemde 
uren kra.chtens a.rti.kel 33 a.rbeid verricht, 
ma.g ten hoogste 2 111a.len in een tijdperk van 
drie a.chtereenvolgende weken gedurende meer 
dan a.cht uren a.rbeid verrichten in een tijdva.k 
van vier en twintig a.chtereenvolgende uren. 

6. Een man, die kra.chtens het bepaa.lde 
in a.rti.kel 31, tweede lid, op Zondag a.rbeid 
verricht in eene coura.ntendrukkerij mag niet 
meer dan eens in twee achtereen ~·olgonde 
weken op Zonda.g a.rbeid verriohten. 

§ 13. Arbeid., krachtens artikel 22, d.erd.e lid., 
artikel 23 en artikel 25, d.erd.e lid., d.er Arbeiclawet 
1919 toegestaan op alle tijd.en en la11{1er d.an 8 

uren per clag. 

35. 1. Een man mag in fa.brieken of 
werkpla.a.tsen, met ina.chtneming van het 
bepa.a.lde in a.rti.kel 34, eerste lid, op Zonda.g, 
op a.lle dagen der week na. 6 uur des na.m.idda.gs 
en v66r 7 uur des voormiddags - op Zaterdag 
bovendien tusschen 1 en 6 uur des na.m.idda.gs -
en la.nger da.n a.oht uren per da.g a.rbeid verrich
ten a.an of voor : 

a. het herstellen of monteeren van kracht
werktuigen, werktuigen, drijfwerken, toestellen, 
ovens, ketels of leidingen, indien die a.rbeid 
noodza.kelijk op die tijden moet worden ver
richt om den geregelden gang van den bedrijfs. 
a.rbeid in de onderneming, wa.a.rin of wa.a.rvoor 
de herstelling of de montage pla.a.ts heeft, 
niet te beletten of dezen zooveel mogelijk to 
verzekeren ; 

I 

teitsfa. brieken met do hiertoe behoorendP 
tra.nsformeerings-en beveiligingsiruichtingen, in 
de voedings- en vcrdeelingslcidingen van olcc
trische sterkstroomnetten en van gas- en 
wa.terleiclingen, in telegra.a.f- en telefoonka.n
toren, in telcgra.a.f- en telefoonnetten en in 
stations van dra.a.dlooze telefonie en telegra.fie ;. 

f. het herstcllcn van schepen ; 
g. hot bedicnon van ontsmettingsinrichtin

gen; 
een en antler onder voorwa.a.rde, da.t hij niet 

la.nger a.rbeid verricht da.n twa.a.lf uren per da.g, 
da.t hij een da.gelijkschen ona.fgebroken rusttijd 
heeft van ten minste tien uren, voorts da.t 
hij om de a.ndere week op Zondag geen a.rbeid 
verricht en da.t van iedere a.fwijking van het 
bepa.a.lde in de a.rtikelen 22, derde lid, 23 en 
24 der Arbeidswet 1919 volgens door Onzeu 
Minister gegeven voorschriften wordt aa.nteeke
ning gehouden en hiervan a.au de in artikel 84, 
der Arbeidswet 1919 bedoelde ambtenaren op 
hun verzoek inzage en a.an het districtshoofd 
op <liens verzoek a.fschriften of wttreksels 
worden verstrekt. 

2. Een ma.n, die a.rbeid verricht a.ls is toege
sta.an in a.rtikel 32, ma.g met inachtnenting 
van het bepa.a.lde in a.rtikel 34, eerste lid, op 
den da.g der ploegwisseling na het einde of 
v66r het begin van den bedrijfsa.rbeid in fa . 
brieken of werkplaa.tsen a.rbeid verrichten, 
besta.a.nde in het na.zien en bedrijfsklaa.rma.ken 
van ma.chines, werktwgen, toestellen, drijf
werken, ovens, ketels en leiclingen en het in 
orde brengen clor werklokalen, inclien dezl) 
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arbeid noodzakelijk is om den geregelden gang voldoenden stoom van de geeischte spanning 
van den beclrijfsarbeicl in de onderneming, I moetcn kunnen leveren, van generatoren, 
waarin die werkzaamheden plaats hebben, te van ovens en vuren en het verwarmen en 
verzekeren en niet gedurende den bedrijfsarbeid I beproeven van krachtwerktuigen, voor zoover 
kan worden verricht, met <lien verstande, dat deze bedrijfsklaar moeten z~jn bij den ·aanvang 
die arbeid ten hoogste drie uren na het einde van den bedrijfsarbeid ; 
van den bedrijfsarbeid eindigt of twee uren d. het gereed maken v;i,n \Vaschwater in 
v66r den aanvang van den bedrijfsarbeid wolwasscherijen en van bleck- , beits-, vcrf- en 
aanvangt, onder voorwaarde, dat hij slechts I zuurbiLden, voor zoover dezc arbeid onontbeer
op een van drie achterecnvolgende Zondagen lijk is om den goeden gang va.n het bedrijf 
arbeid verricht en zijn arbeid wordt afgewisseld reeds bij het b:igin van den bedrijfsarbeid te 
door een rusttijd ·van tenminste 20 uren achter- verzekeren ; 
een en dat van iedere afwijking van het bepaalde [ e. hct na het ~indigen van den b:Jdrijfsa.rbeid 
van den in artikel 32 toegestanen arbeid, verzorgen en schoonmaken van werklokalen 
volgens door Onzen Minister gegeven voor- I en aanhoorigheden, voor zoover deze arbeid 
schriften, a.anteekening wordt gehouden en · onontbeerlijk is voor den goeden gang van het 
hiervan aan de in artikel 

0

84 , cler Arbeiclswet I bedrijf en niet geclurende den bedrijfsarbeicl 
1919 bedoelde ambtenaren op 'hun verzoek I clan worden verricht; 
inzage en aan het districtshoofd op <liens verzoek /. het na het eindigen van den bedrijfsarbeid 
afschriften of uittreksels worden verstrekt_. verzorgen van stoomketcls en krachtwerktuigen, 

§ 14. Arbeid, krachtens artikel 25, tweede lid, 
onder a, der Arbeidswet 1919 toegestaan v66r 
7 uur des voormiddags en na 6 uur des namiddags, 
gedurende ten hoogste 10 uren per dag en: voor 
vrouwen gedurende ten hoogste 51 uren en voor 
'T/Utnnen gedurende u7 uren per week en krachtens 
arlikel 23 dier wet, op Zaterdag na 1 uur des 

namiddags. 

voor zoover deze arbeid onontbeerlijk is vqor 
den goeden gang van het bedrijf en niet gedu
rende den bcdrijfsarbeid kan worden verricht; 

g. het na het eindigen van d,en bedrijfs
arbeid verzamelen en- controleeren van .de 
bewerkte goederen en cl.e gebruikte gereed
schappen, voor z,oover deze arbeid onontbeer- . 
lijk is voor den goeden gang van het bedrijf 
en niet gedurende den bedrijfsarbeid kan worden 

36. Eene vrouw, die •geene huishouding te verricht; 
verzorgen heeft, of een m;n mag in fabrieken h. arbeid als portier; 
of' werkplaatsen v66r 7 uur des voormiddags i . het herstellen, inkorten en vernieuwen 
en na 6 uur des namiddags, op Zaterdag na 1 van snaren ; 
uur des namiddags en op ,de eerste vijf werk- j. het op Zaterdag door touwbazen nazien 
dagen ten hoogste gedurende tien uren per <lag en beclrijfsklaarmaken van weefgetouwen, 
arbeid verrichtep, bestaahde in de hieronder een en antler met dien verstande, dat : 
genoem.de werkzaamheden of in het . houden 1 °. de arbeid behoort tot die bezigheden, 
van toezicht op die werkzaamheden : die zij of hij geregeld in of voor de onderneming 

· a. het voor het begin van den bedrijfs- verricht, behoudens in het geval, dat zij of hij 
arbeid in gereedheid brengen van werklokalen, wegens ziekte of andere verhindering voor 
drijfwerken, toestellen, mortels en metselspecie, een ander invalt ; 
in zooverre deze arbeid noodzakelijk is, om 2°. de arbeid, onder c bedoeld, ten hoogste 
bij het begin van den dagelijkschen werktijd · twee uren, die, oncler a, b, d, h en i bedoeld, 
den bedrijfsarbeid in zijn vollen omvang te ten hoogste een uur voor· den aanvang van 
kunnen doen aanvangen; I den bedrijfsarbeid aanvangt en de arbeid, 

b. het voor het begin van den bedrijfsarbeid orider e, /, h, i en j bedoeld, ten hoogste een 
in gereedheid brengen van werktuigen, in zoo- uur en die, onder g bedoeld, ten hoogste een 
verre deze arbeid noodzakelijk is, om bij het half uur na het einde van den bedrijfsarbeid 
begin van den dagelijkschen werktijd den eindigt•; 
bedrijfsarbeid in zijn vollen omvang te kunnen 3°. de arbeid van ·eene vrouw op twee 
doen aanvangen, mits aan <lien voorbereidenden ,i,chtereenvolgende dagen wordt afgewisseld 
arbeid niet meer arbeiders deelnemen dan een door een rusttijd van ten minste elf uren 
op elke tien arbeiders in de betrokken afdeeling achtereen; 
der fabriek of werkplaats; , , 4°. de soort arbeid, welke voor den aanvang 

c. het opstoken der stoomketels, voor zoover I of na et einde !an den bedrijfsarbeid wordt 
deze bij den aanvang va!) den bedrijfsarbeid verricht, op de voor' · haar of hem geldencle 

53• 



1920 23 8 E P T E M B E R. 836 

arbeidslijst of bij haar of zijn naam in het 
arbeidsregister is vermeld ; 

5°. de onder e, a en h genoemde arbeid 
a.Ileen Il\ag verricht worden door arbeiders, 
die niet' aan den bedrijfsarbeid deelnell\en; 

6°. dat eene vrouw gedurende ten hoogste 
een en vijftig uren per week en een man 
gedurende ten hoogste zeven en vijftig uren 
per week arbeid mag verrichten. 

§ 15. Arbeid, krachtens artikel 23 en artikel 25, 
eerste lid, der Arbeidswet 1919 toegestaan in 

haringspeterijen. 

37. 1. Een arbeider van 15 jaar of ouder 
mag op alle werkdagen tusschen 6 en 10 uur 
des namiddags - op Zaterdag bovendien tus
schen 1 en 6 uur des namiddags - haring
speten. 

2. Met inachtneming van hetgeen is bepaald 
in de artikelen 38 tot en met 45 mag eene vrouw 
van 21 jaar of ouder en een man haringspeten 
tusschen 10 uur des namiddags en 2 uur des 
voormiddags. 

38. In de navolgende gemeenten mag eene 
vrouw of een man in het tijdvak van 15 Maart 
tot 1 Juni 15 malen haringspeten tusschen 
10 uur des namiddags en 2 . uur des voormid
dags: 

Barradeel ; Harderwijk ; 
't Bildt ; H arlingen ; 
Bunschoten ; Helder ; 
Edam; Hoorn; 
Elburg; Huizen; 
Enkhuizen; Kampen; 
Genemuiden; Kuinre ; 

Lemmer; 
Monnikendam, ; 
Stad-Vollenhoven; 
Stavoren; 
Ulrum, ; 
Urk. 

ged urende een bepaalden tijd te doen vervangen 
door een bij die vergunning met name aange
wezen persoon, indien hij om redenen ter be 
oordeeling van dengene, die tot het verleenen 
der vergunning bevoegd is , niet in persoon 
'!lanwezig kan zijn. 

De Burgemeester verleent deze vergunnirig 
voor niet !anger dan zes achtereenvolgende 
etmalon en niet dan nadat acht dagen zijn 
verloopen sedert het einde van eene vorige 
door hem ten behoeve van dezelfde onderne
ming verleende vergunning.' 

De bij de vergunning aangewezen persoon 
mag godurende den tijd, waarin h\j een hoofd of 
bestuurder ,ervangt, niet speten. 

42. Eene vrouw, die in vergevorderden 
staat van zwangerschap verkeert, mag aan het 
speten van haring na 10 uur des namiddags 
niet deelnemen. 

,43. Het hoofd of de bestuurder eener on· 
derneming is verplicht om volgens door Onzen 
Minister gegeven voorschriften aanteekening 
te houden en medodeeling te doen aan bet 
distriotshoofd van bet haring spet en in zijne 
onderneming tusschen 10 uur des namiddags 
en 2 uur des voormiddags. 

44. Het loon voor het speten van haring 
tusschen 10 uur des namiddags en 2 uur des 
naohts moct tenminste f 0,25 per uur meer 
bedragen, dan de vrouw \'OOr da,t speten zou 
ontvangen volgens het tarief, dat geldt voor 
het spoten tusschen 6 uur des voormiddags 
en 10 uur des namiddags, met dien verstande, 
dat voor de berekep.ing van den toeslag gedeel
tcn van uren als geheele uren worden aange
merkt. Dit t,arief moet op duidel\jk ziohtbare 

39. Het distriotshoofd is bevoegd om in I wijze ten genoogon van het ' districtshoofd in 
afwijking van artikel 38 te bepalen, dat in I elk lokaal, waarin gespeet wordt, zijn aange
eene of meer der in dat artikel genoemde i plakt. 
gemeenten van 15 Maart tot 1 Juni eene Het hoofd of de bestuurder van eene onder· 
vrouw of een man meer dan 15, doch ten hoogste 

I 
neming, waarin na 10 uur dos namiddags 

25 malen haring mag speten tot 2 uur des gespeet wordt, houdt 'ten genoegen van het 
voormiddags. districtshoofd boek van het loon der vrouwen, 

40. Nadat eene vrouw na 10 uur des na-
0

die in zijn dienst haring speten. Op =nvraag 
middags haring heeft gespeet, moet haar een van een der in artikel 84 der Arbeidswet 1919 
rusttijd van ten minste negen uren achtereen genoemde amb~naren verleent hij onmiddellijk 
worden gegeven. inzage ,·an deze boekhouding. 

41. Gedurende den tijd, waarin eene vrouw 45. Het districtshoofd zendt zoo spoedig 
in eene onderneming na 10 uur des namiddags mogelijk een afschrift van eene door hem kraoh
haring speet, moet bet hoofd of de bestuurder tens artikol 41 verleende vergunning aan den 
der onderneming of een der hoofden of bestuur· burgemeester. 
ders aanwezig zijn ter plaatse, waar die arbeid De burgemeester zendt zoo spoedig mogelijk 
wordt verricht. een afschrift van eene door hem krachtens 

Het districtshoofd, en in spoedeischende 
gevallen de burgemeester, kan aan een hoofd 
of bestuurder schriftelijk vergunnen zich 

artikel 41 verleende vergunning aan voornoemd 
d istrictshoofd. 
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. . . I in den na.middag v66r den aanva.ng van den 
§ 16. Arbeid, krac~tens artikel 25 . eerst~ lid, Sabbath of den Zevendeda.g en op Zatcrda.g in 
onder a., en tweede lid, o~er c, der ArbP.idswet I den namidda.g na. het einde van den Sabbath 
1919, na 6 1tur des namiddags en langer dan I of den Zevended"a.g . 
8 ~Lren per dag toegestaan op den dag, voora,fgaande 
aan Hemelvaartsdag, aan den lsten Kerstdag HOOFDSTUK II. 

en aan Nieuwjaarsdag. SLOTBEPALlNGEN. 

4ll. Eene v rouw, die geene huishouding te 
verzorgen heeft, of een man ma.g op 24· en 31 
December, indien deze da.gen niet op Zonda.g 
va.llen en op den da.g v66r Hemel vaa.rtsdag in 
eene banketbakkerij,eene slagerij,eene bloemen
binderij of in een winkel, tevens fabriek of 
werkpla.a.ts, tusschen 6 en 10 uur des namiddags 
en gedurende ten hoogste 11 uren arbeid 
verrichten onder voorwaarde, dat zij of hij den 
volgenden dag geen arbeid verricht. 

§ 17. Algemeene bepalingen. 

47. Aa.n een arbeider, die ingevolge een der 
artikelon 3, 4, 5, 6; 7, 8, 9 en 29 op Zonda.g 
meer dan vier uren a.rbeid verricht, moet 
binnen drie etmalen v66r het begin of na het 
einde van dien a.rbeid een onafgebroken rusttijd 
van . ten minste zes en dertig uren worden 
gegeven. 

48. Voor personen, die tot een kerkgenoot
schap behooren, dat den wekelijkschen rust 
da.g op den Sabbath of den Zevendeda.g viert 
en het in artikel 13, eerste lid, der Arbeidsw1>t 
1919 bedoeld verzoek tot het hoofd of den 
bestuurder der onderneming hebben gericht, 
gelden voor de toepassing van de in dit besluit 
voorkomende a.rtikelen de volgende bepalingen: 

I. Als werkdagen worden beschouwd de 
Zonda.g, de Ma.anda.g , de Dinsdag, de Woendag, 
de Donderdag, het gedeelte van den Vrijda.g 
tot a.an den aan vang van den Sabbath of 
den Zevend'.edag en het gedeelte van den 
Zaterdag van hen einde van den Sabbath of 
den Zevendeda.g af. 

2. Als eerste we)lkdag wordt beschouwd 
de Zondag. 

3. Waar toegesta.a.n is het verrichten van 
arbeid op Za.terdag v66r 7 uur des voormiddags, 
mag gedurende de aldaar bedoelde uren, en 
met ina.chtneming van de alda.ar gestelde 
bepa.lingen, door de in dit a.rtikel bedoelde 
personen die arbeid worden verricht opVrijda.g 
v66r 7 uur des voormiddags. 

4. Waa.r toegestaan is het verrichten van 
arbeid op Za.terda.g na 1 uur des na.middags, 
mag gedurende de aldaar bedoelde uren, en 
met inachtneming van de a.lda.a.r gestelde 
bepalingen, ,die arbeid door de in dit artikel 
bedoelde personen worden verricht op Vrijdag 

49. · Dit besluit kan worden aangchaald 
onder den titel ,,Werktijdenbesluit voor fa . 
brieken of werkplaatsen" gevolgd door het 
iaartal van het Staatsblad, waarin het is ge 
plaatst. 

50. In dit besluit wordt onder ,,ar beid", 
,,fabriek of wcri,plaats" , ,,winkel'', ,,man", 
,,arbeider", ,,jeugdig persoon" , ,,jongen" , 
,,vrouw", ,,Onze Minister" en ,,districtshoofd", 
verstaan hetgee'n daaronder wordt versta.an 
ingevolge de Arbeidswet 1919. 

51. Dit besluit treedt in werking op het in 
a.rtikel 101. v;erd~ lid, der Arbeidswet 1919 
bedoelde tijdti~ip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbiad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
za.l worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenha.ge, den 23sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 4 Oct. 1920.) 

23 September 1920. KoNINKLIJK BESLUI:T. 
Ged. . ta.ten hebben terecht den post 

voor jaarwedden van de veldwachters op 
eene gemeentebegrooting verhoogd, waa r 
in de onderhavige, zeer uitgestrekte, ge
meente het politietoezicht niet naar be
hooren door twee gemeenteveldwachters 
kan worden uitgeoefend, en in het tekort 
niet kan worden voorzien door in de 
gemeente aanwezige politietroepen en 
rijksveldwachters, waarover het gemeente
bestuur geen zeggenschap heeft, en die 
da.a.renboven ook een andere fnnet.ie in 
die gemeente liebben dan die door cJe 
gemeenteveldwachters te vervullen. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
~ eschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Tubbergen tegen h_et 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel van 1 Juni 1920, 2e afd. no. 4338/3282, 
waarbij de begro6t ing dier gemeente voor het 
dienstjaar 1920 is gewijzigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 8 
September 1920, n°. 305 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Binnenlandsche Zaken van 18 Sept. 192(/, niet over deze krachten kan beschikken voor 
no. 11227. afd. B.B.; I toezicht op de naleving der gemeentelijke 

0 .. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel I verordeningen; dat bovendien in eene grens
bij besluit van 1 Juni 1920, 2e a!d. n°. 4338/ gemeente meer politiotoezicht noodig is door 
3282: 10. de begrooting van uitgaven voor den verkeerden invloed. die van het ver-
1920 der gemeente Tubbergen hebben ge I moeclelijk nooit geheel teonderdrukkenclandes
wijzigd door : tiene grensverkeer en van de pogingen daar-

art. 26 : ,,Jaarwedden van de veldwachters" toe, op de bevolking uitgaat; 
t e verhoogen met f 1200 eri alzoo te brengen 0., dllt het politietoezicht in deze uitgestrekte 
op f 4000 ; gemeente niet naar behooren kan worden uit-

art. 21: ,,Kleetling en uitrusting van de geoefend door 2 gemeenteveldwachtors en dat 
veldwachters" _te verhoogen met f 150 en in dit tekort niet kan worden voorzien door 
alzoo te brengen op f 450; de in de gemeente thans aanwezige politie

art. 31: ,,Overige uitgaven der politie" te troepen en rjJksveldwaohters, waarover het 
verhoogen met f 75 en alzoo · "te brengen op gemeentebestuur geen zeggenschap heeft en 
f 250; di e daarenboYen ook eene andere functio in 

II0 .den ra.ad der gemeenteTubbergen hebben die gemeen_te hebben dan die door de ge
uitgenoodigd de middelen tot clekking van die meenteveldwachters te vervullen ; 
meerdere uitgaven aan te wijzen; Gezien de Gemeentewet; 

dat Gedeputeerde tate,;,. daarbij hebben H ebben goedgevonden en verstaan : 
overwogen dat if).gevolge art . 191 der Ge- het ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 
meentewet, de veldwachters worden benoemd Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en ontslagen door Onzen Commissaris in over- is belast. mz. (A. B.) 
leg met den Bnrgemeester ; dat bedoeld recht 
van benoeming in zich sluit do bevoegdheid 
om het aantal veldwachters eener gemeente 23 September 1920. lixscHIKKIN G van den .Mi-
te bepalen; dat do jaarwedde aan de betrek- nister van Arbeid, houdende vaststelling 
king van gemeenteveldwachter verbonden . van den vorrn , ,waarin voldaa.n moet wor-
behoort tot de uitgaven bedoeld in art . 205 den aan de bepalingen van artikel 68 der· 
sub a cler Gemeentewet; Arbeidswet 1919 omtrent het arbeids-

dat de raad der gemeente Tubbergen van register. 
bovengenoemd besluit bij Ons in beroep is De Minister van Arbeid, 
gekomen·, daarbij aanvoerende dat h.ij door Gelet op bet bepaalde in het 14de lid van 
de aanwezigheid van 15 man - politietroepen, artikel 68 der Arbeidswet 1919 '; 
2 rijksvelwachters en meerdere hulpkommiezen Heeft goedgevonden : 
de uitbreiding van het aantal veldwaohters de volgende bepalingen vast te stellen ten 
met een derdcn veldwachter thans met noodig aanzien van den vorm, waarin voldaan moet 
acht ; dat hij besloten heeft de gelden voor worden a.an de bepal ingen van artikel 68 der 
een derden veldwachter op de begrooting te Arbeidswet 1919 omtrent het arbe'idsregister: 
brengon zoodra de tocstand. wat de poli tie- Art. 1. I. Het arbeidsregister, dat met be 
voorziening betreft. weer zal zijm als voor de trokking tot het in eene ondememing werkzame 
mobiEsatie; dat h.ij ~an ook geweigerd h"'.°ft I personee] moot aanwezig zijn, ~oet zijn in~e
<le m1ddelen tot dekkmg der op de begrootmg richt volgens het model, dat b1J deze beseh1k-
gebrachtc uitgaven aan te wijzen : king is gevoegd . 

dat Oedeputeerde Staten in hun nader 2. Echter wordt toegestaan, dat in onder-
schrijven van 19 Juli 1920, 2c afd. n·•. 5982/4305 nemingen, waar 25 of meer arbeiders arbeid 
hebben te kennen gegeven. dat er geen enlele I plegen to verrichten, het in het eerste lid be· 
re.den denkbaar is waarom de uitgestr~kte l.dooldc register wordt gehouden in den vorm 
grensgemeente Tubbergen voor een behoor- nm een kaartregister ter keuze van het hoofd 
lijk politietoezi~ht zou lnmnen volstaan met of den bostuurder der ondememing, mits daarbij 
twee gemeenteveldwachters ; dat de raad de volgendc voorwaarden worden in acht ge
zoodanige redenen ook niet aanvoert maar nomen: 
wel er op wijst dat nog 115 man politietroepen a. voor elken arboider moet in het register 
en 2 rijksve!dwachters aanwezig zijn; dat ' een afzondcrlijke kaart aanwczig zijn; 
deze echter geheel benoodigd zijn voor de b. de sub a bedoelde kaart client t e ver· 
eigen!ij ke grensbewa-king en de gemeente dus melden de naam, de voomamen,_ den geboorte-
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datum van den bctrokken arbeider, benevens 
e ene aandniding of de kaart een mannelijken 
persoon beneden 18 jaar, een mannelijken per
soon van 18 jaar of ouder, eene ongehuwde 
vrouwelijkc persoon beneden 18 jaar, eene on
gehuwde vrouwelijke persoon van 18 jaar of 
-ouder, dan wel eene gehuwde vrouWC'lijke 
·persoon betreft ; 

c. op de sub a bedoclde kaart moet over de 
geheele breedte een strook van 3 c.M. hoog~e 
beschikbaar zijn voor het maken van aantec
keningen door de ambtenaren in artikel 77 
d er Arheidswet 1919 bedoeld ; 

d. op de sub a bedoelde kaart moet een der. 
gelijke ruimte als sub c is voorgeschreven, be
,schikbaar zijn voor het stelleri van aanteeke
ningen, welke van het hoofd of den bestuurder 
d er onderneming worden geeischt volgens be
µalingen van een algemecnen maatregel van 
bestuur, uitgevaardigd krachtens de Arbeids
wet 1919; 

e. op de sub a bedoelde kaart moet wordcn 
aangegeven het blad van de arbeidslijst, het
welk de werktijdregeling bevat, welke voor 
den betrokken arbeider geldt ; 

f. de kaarten van het hierboven bedoelde 
kaartregister moeten in groepen gerangschikt 
zijn en elke groep moet de kaarten bevatten 
van alle arbeiders, die in eenzelfde afdeeling 
werkzaam zijn ; 

g. de groepen moeten van elkander geschei
den zijn door tusschenkaarten, welke voor een 
ged eelte minsten~ 1 c.M. boven de andere 
uitsteken en waarop op het uitstekende gedeelte 
op duidelijk leesbare wijze is vermeld de naam 
der afdeeling, waartoe de arbeiders behooren 
wier kaarten in de bewuste groop zijn bijeen
gebracht. 

2. De aanduiding van het blad der arbeids
lijst, volgens welke wordt gewerkt, behoeft 
niet te geschieden, wanneer ingevolge het be
paalde in het llde of 12de lid van artikel 68 
der Arbeidswet 1919 vrijstcll;ng van hot 
hebben eener arbeidslijst is verleend. 

Overgangsbepaling. 

3. Met· afwijking van het in artikel 1 be
paalde w9rdt tot l Januari 1924 vergund, dat 
het arbeidsregister mede wordt gehouden in 
den vorm, welke ingevolge artikel 1, eerste 
alinea, ter beschikking van den ,toenmaligen 

Minister van Landb-ouw, Nijverheid en Handel 
dd. 29 ,Januari 1917, n°. 352, afdeeling Arbeid, 
is va.stgesteld voor het arbeidsregister, hetwelk 
met betrekking tot jeugdige personen of , 
vrouwen in een fabriek of werkplaats aanwezig 
moest zijn. 

's-G;avenhage, den 23sten September 1920. 
De Minister voor1Wemd, AALBERSE. 

Beh9ort bij bcschikking van den Minister 
van Arbeid. van 23 September 192'). 

Bet arbeidsregister moet op aanvraag onverwijld 
ter inza11e worden verstrekt aan de controleerende 

ambtenaren. 

ARBEIDSWET 1919. 

ARBEIDSREGISTER 

als bedoeld in artikel 68 der Arbeidswet 1919 
voor de1 .... ......... ..... .................. .................................. ... ....... ........ .. 

van 1 ............ ................... . ......... ..... .. .................... ......... ............... _ 

te 3 ... ............. .................... ... ... ........ .................. ... ...... . .. 

N.B. In elke onderneming waarin arbeid 
wordt verricht in eene fabriek of werk
plaats, een ~inkel, een kantoor, eene 
apotheek, een koffieliuis, een hlltel of 
eene verplegingsinrichting en waarin 
door een of meer personen beneden 
18 jaar of vrouwen of door 5 of meer 
mannen geregeld arbeid wordt ver
richt, moet cen arbeidsregister aan
wezig zijn. In dit register moeten 
worden ingeschreven, de namen, voor
namen en de geboortedata van a-lle 
personen die in de inrichting werk
zaam zijn, met aanwijzing op welk 
blad der arbeidslijst de voor hen gel
dende werktiJdregeling is vermeld. 
Van personen, met wie de arbeids 
betrekking is geeindigd, moeten de 
namen, benevens hetgeen daarachter 
(beha!vc in kolom 7) is ingevuld, 
worden doorgeschrapt. 

Op een regel mogen niet de namen 
van meer dan een persoon worden in
gevuld. 

• Aard .der inrichting. 
• Naam van den werkgever (firma). 
8 Gemeeute, straat, gracht enz. en huis

nummer. 
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TOELICHTING : 
In kolom 1 en 2 worden de namen en voor

namen van alle leden van het in dienst zijnde 
personeel vermeld. 

In kolom 3 wordt door middel van eel/- op
staande streep aangeduid tot welke ,categorie 
de persoon behoort, wiens naam op dezelfde 
lijn is gesteld. Wordt een jeugdig FBrsoon 18 
jaar of .treedt een vrouwelijk persoon in het 
huwelijk, d~n wordt het eerstgestelde teeken 
doorgehaald en in de nieuwe rubriek de streep 
geplaatst. 

In kolom 4 zoowel voor vrouwelijk als man
nelijk personeel den geboortedatum in te vullen, 
b.v. 23 November 1906 of 23/11/1906. 

In kolom 5 wordt vermeld het nummer van 

hot blad van de Arbeidslijst, hetwelk de werk. 
tijdregeling bevat, die voor den betrokken per 
soon geldt. 

In kolom 6 kan de werkgever alleen dio 
aanteekeningen plaatsen, die noodig zijn tcr 
aanduiding, dat voor den betrokken persoon 
bijzondere · bepalingcn gelden b.v ... Is Afdeo 
lingsleider". 

In kolom 7 kunnen alleen de ambtenaren 
der Arbeidsinspect.io aanteekeningen plaatsen . 
Het in dezen kolom ingevulde mag nimmer 
worden doorgchaald of onleesbaar gemaakt dan 
door ambtenaren van <lien dionst. 

N.B. Is de arbeidsbetrekking gceindigd, dan 
wordt do naam van den betrokken· persoon 
benevens al hetgeen daarachter (behal rn in 
kolom 7) is ingevuld, door den wcrkge,cr 
doorgehaald. 

UITTREKSEL UIT DE ARBEIDSWET 1919, 

Artikel 67. 1. Het hoofd of de bestuurder 
van eene onderneming is verplicht te wrgen • 
dat in zijne onderneming geen arbeid wordt 
verricht door een jeugdig persoon of eene gc
huwde vrouw, tenzij hlj in het bezit is van eene 
dien persoon of die vrouw betreffende arbeids
kaart, welke voldoet aan de in dit artikel ge
geven voorschriften en waarvan - indien 
zij eenc gehuwde vrouwelijke persoon betreft 
- de geldigheidsduur nict verstreken is. Hij 
is verplicht te zorgen, dat de arboidskaarten 
op aanvrage onverwijld ter inzage worden 
verstrekt aan de bij artikel 84 bedoelde amb 
tenaren, en dat op de kaarten, zoolang zij in 
zijn bezit zijn, geene aanteekeningen of merk
teekens worden geplaatst. 

3. De arbeidskaart vermeldt den naam, de 
voornamen, den dag en de plaats van geboorte, 
van den persoon, wien zij betreft, Is deze een 
jeugdig persoon, dan vermeldt de arbeidskaart 
mede den naam en de woonplaats van het 
hoofd van het gezin, bij wien, of den naam van 
het gesticht, waarin die persoon inwoont. 
Betreft de arbeidskaa.rt eene gehuwde vrou
welijke persoon, dan vermeldt de kaart in pla.ats 
van de in de voorgaande zinsncde bedoelde 
opgaven, 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 
Minister gegeven voorschriften. 

10. Bij het eindigen van de arbeidsbe
trekking tusschen het hoofd of den bo~tuurder 
van de onderneming en den persoon, ten aan
zien van wien hij eene arbeidskaart in zijn bezit 
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heeft, zorgt hij, dat de arbeidskaart (Ip eerste 
aanvrage aan dezen wordt afgegeven of on
verwijld tot diens beschikking wordt gesteld. 

ArtikP.l 68. 1. Het hoofd of de bestuurder 
van eene onderneming, waarin arbeid wordt 
verricht in eene fabriek of werkplaats, een 
winkel, een kantoor, eene apotheek, een koffic
huis, een hotel of eene verplegingsinrichting, 
is verplicht te zorgen : 

a. dat in die inrichting op oene plaats, die 
nij toegankelijk is voor alle arbeiders in do 
inriohting werkzaam, oene gedagteekende en 
door hem onderteekende arbeidslijst , welke 
voldoet aan de in dit artikel gegeven voor
schriften, wordt opgehangen en opgehangen 
blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kcnnis genomen: 

b. dat in die inrichting , voor zoover daarin 
door oon of meer jeugdige personen of vrouwen 
of door vijf of meer mannen geregeld arbeid 
word t vorricht , een arbeidsregister aanwezig 
is, dat voldoet a.an de in <lit artikel gegoven 
voorsC'hriften. · 

2. De arbeidslijst vormeldt omtrcnt a.lie in 
de onderneming in <le inrichting, genoemd in 
het eerste lid, wcrkzame personen, het uur 
van begin en einde van den dagelijkschen 
werktijd en do daartusschen gelegen rusttijden, 
alsmodo den dag voor wekelijkschen rustdag 
of de tijdruimte, voor wekelijkschen rusttijd 
bestemd . · 

3. Is do in het voorgaande lid bedoelde 
regeling niet voor a.lie werkdagen of voor elke 
week dozelfdo, dan moeten die verschillonde 
regelingen op de arbeidslijst afzondorlijk worden 
vermeld. 

4. De arboidslijst vetmeldt mede de stand
plaats van het district shoofd. 

6. Indien de arbeidsregeling niet voor alle 
in de inrichting, genoomd in het eorste lid, 
werkzame personen gelijk is, moeten die ver
schillendo regelingen ieder op eon afzonderlijk 
blad van de arbeidslijst worden vermeld. , Te
vens moet op elk blad duidelijk zijn aangegeven 
voor welke groep van personen die arbeids
regeling geldt. 

7. De arbeidslijst mag geone regel ing bevat. 
ten, anders dan inderdaad pleegt te worden 
gevolgd. Zij mag voorts geene regaling be
vatten, welko in strijd is met het bepaalde bij 
of krachtens deze wet. 

8. Een arbeidcr mag in eene inrichting, ge. 
noemd in het eerste lid , waar eene hem be
treffende arbeidslijst geldt, geen arbeid ver
richten tusschen het voor hem op de lijst ver
melde uur van einde en dat van aanvang van 

den dagelijkschen werktijd, en evenmin ge
durend de rusttijden of op de rustdagen, voor 
hem op de lijst vermeld, een en ander voor zoo
ver niet ingevolge het bij of krachtens deze 
wet bepaalde tusschen die uren of gedurende 
die rusttjjden of op die rustdagen door hem 
arbeid mag worden verricht. 

10. Het hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming zendt , 66r of op den dag, waarop 
een blad der arbeidslijst in werking treedt, 
een afschrift daarvan a.an het dist rictshoofd. 

13. Het arbeidsregister vermeldt de namen. 
de voornamen en de geboortedata van allc 
personen, werkzaam in de inrichting, gen'oemd 
in het eerste lid, benevens voor ieder hunner 
eene aanwijzing op welk blad der arbeidslijst 
te zijnen of haren aanzien de arbeidsregeling 
is verro"lld . 

23 September 1920. B ESCHIKKING van den 
Roogen Raarl. 

Een merk tlient tot onderscheiding van 
waren van dezelfde soort als die van•ande
ren. Gebruik van een merk voor een waar 
van andere soort dan die, waarvoor het 
reeds gebruikt weri , is dus niot ongeoor
loofd en het kan ook niet ongeoorloofd 
worden door misbrnik, dat eeri derde ervan 
mocht maken. 

(Merkenwet art . 3). 

Voorzitter : Mr. S. Gratama. 

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

Verzoekschrift. 
Aan 

den H oogen Raad der N ede ,·landen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N.V. Koninklijke Stearine Kaa rsenfa

. briek, gevcstigd en kantoorhoudende te Gouda, 
t en deze woonplaats kiezende te 's -Gravenhage 
a.an de Heerenstraat n°. 13 ten kantore van den 
ondergeteekenden advocaat bij den Hoogen 
Raad, (Mr. J . Wolterbeek Muller Red.) die de 
requirante in na te melden beroep in cassatie 
vertegenwoorcligt ; dat zij zicb gewend heeft 
tot de Arr .-Rechtbank te 's-Gravenhage met 
het verzoek de inschrijving in de Registers 
van het Bureau voor den Industrieelen Eigen
dom van bet merk n°. 38747 onder dagteekening 
van 22 Juli 1919 ingeschreven ten name van 
de N.V. Nederlandsche Gist en Spiritusfabriek, 
eveneens handelende onder den naam Nether
lands Distilleries te Delft nietig t e verklacen ; 
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dat voornoemde Rechtbank, bij beschikking het recht te ontzeggen om de gerequireerde 
van 12 Februari 1920, het door haar gedaan te beletten de, met de hare overeenstemmende, 
verzoek heeft niet-ontvankelijk verklaard, merken te gebruiken voor hare verpakkings
welke beschikking is bevestigd door het Ge- artikelen, nu vaststaat, dat de door deze daarin 
rechtshof te 's-Gravenhage, bij zijne beschik- verpakte waar van een geheel andere soort is. 
king van 14 Juni 1920; Ter vermijding van misverstand, waartoe 

dat verzoekster bij deze tegen deze laatste de laatstelijk aangehaalde overweging der be
beschikking beroep in cassatie instelt en daar- slissing van het Hof aanleiding zou kunnen 
tegen als middel van cassatie aanvoert : geven, zij er hier op gewezen, dat nit de be-

,,Schending of verkeerde toepassi ng van d,e slissing van het Hof blijkt, dat het hi!)r g!l-at 
artikelen 3, 4, 9 en 10 der Merkenwet, ·in· ver- om drieerlei gebruik van merken: 
band met art.ikel 337 Sr., omdat het Hof, be· a. door de Nederlandsche Gist- en Spiritus
vestigende de beschikking der Rechtbank, fabriek ter kenmerking ,van hare eigenlijke 
heeft heslist, dat het verzoek van requirante waren, als jenever, gedistilleerd, spiritualien 
tot cassatie, strekkende om de inschrijving enz., waarbij de merken, ter onderscheiding 
van zeker merk ten name der Nederlandsche van die waren van die van an4eren, op de ver
Gist- en Spiritusfabriek in de registers van het pakking worden aangebracht ;· 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom b. door diezelfde vennootschap ter ken
nietig te verklaren, niet-ontvankelijk is, zulks merking van hare verpakkingsartikelen, als 
op grond, dat niet is gesteld, veelmin gebleken, vaten, kisten enz., a ls zelfstandige waren be
dat verzoekster de verpakkingsmiddelen, waar- schouwd ; 
op zij haar merken voert, vervaardigt om ze c. door de requirante, ter kenmerking van 
zelfstandig in den handel te brengen of zelf- hare waren, a ls kaarsen enz., welke m~rken 
standig in den handel brengt, zoodat v:erzoek- zoowel op de waar als op,de verpakking worden 
ster niet aan hare stellingen het recht kan ont- aangebracht. 
leencn aan de Nederlandsche Gist- en Spiritus- De voorlaatste overweging van de beslissing 
fabriek voornoemd te beletten merken, met van het Hof geeft aanleiding tot de meening, 
die van verzoekster overeenkomende, te ge- als zou de requirante bezwaar hebben tegen 
bruiken voor hare verpakking artikelen, nu het gebruik, sub a omschreven. 
vaststaat dat de door deze, de gerequestreerde, Dit is echter geensrins het geval. Haar 
daarin verpakte waar van een geheel andere grief richt zich tegen het gebruik, sub b om
soort is, - waardoor het Hof een eisch heeft , schreven. 
gesteld, welken de wet, in bet bijzonder het I Haar grief komt zakelijk hierop neer, dat 
aangebaalde artikel 3, niet kent". wanneer de Nederlandsche Gist- ·en ' Spiritus-

De requirante heeft in haar inleidend ver- fabriek verpakkingsartikelen in den handel 
zoekschrift een drietal haar toekomende merken brengt, voorzien van een merk, dat met dat 
opgenoemd. De gerequestreerde heeft een van de requirante in hoofdzaak overeenstemt, 
merk doen inschrijven, waarvan de boofdvoor- een ieder, die dergelijke artikelen koopt, daarin 
stelling, naar de meening van requirante, met waren kan verpakken van dezelfde soort , als 
hare merken overeenkomt, en welk merk l iS de requirante in den hanµel brengt, zooals 
ingeschmven o. a. voor vaten, kisten, kisten- kaarsen enz. en to.eh het op het hare gelijkende 
planken, etiketten, pa pier, karton, bussen. merk kan blijven voeren, omdat bet nu eenmaal 
Nu gebruikt requirante wel is waar bal'e merken rechtmatig op de verpakking is aangebracht. 
voor andere waren, immers voor k aarsen, 
stearine, kaarsenpitten, nacht-, thee- en sche
merlichten, glycerine, oleine, pek en vetzuren, 
maar zij plaatst die mel'ken op hare waar 1 

zelve, voor zpover mogelijk, maar toch hoofd
zakelijk op derzelver verpakking, en die ver
pakking bestaat eveneens in vaten, kisten, 
kistenplanken, etiketten, papier, karton en 
bn sen . H et is waar, dat de resquirante hare 
verpakkingsartikelen niet als zefstandige waren 
gebruikt, zooals de Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek schijnt te doen. Het Hof 
vindt daarin aanleiding 01n aan de requirante 

De bij de wet bedoelde bescherming van een 
merk is dan voor de requirante geheel verloren. 

Het gebruik van merken ter kenmerking 
van verpakkingsartikelen heeft dus een prin
cipieel bezwaa.r, naar de meening van de re
quirante, ook, of juist, dan, wanneer men ze 
zoogenaamd als zelfstandige waren beschouwt. 
Er is geen reden om een onderscheicling te 
maken en ze bij afwisseling te beschouwen 
a ls zelfstandige waren en als accessoiren, 
althans voor wat bet merkenrecht betreft. 
Zoo zal bet ook geen verschil maken, of een 
rijwielband, als rubberartikel van een merk 
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voorzien, aan een rijwiel wordt aangebracht ' doeling van verzoek ter, niet, indien men denkt 
en daarvan cen accessoir worl:lt : het merk I aan den indruk, welken het publiek moet ont
blijft rechtmatig erop aanwezig. vangen; en daarom is het eigenlijk te 

De requirante is het eens met de leer ·van I doen. Weliswaar spreekt ai-tikel 3 der Merken
Uwen Raad, neergel~gd in zijn a1Test van 16 wet van dengene, ~ie het eerst ,,tot omschreven 
J anuari 1914 W. 9640 (N. J . 1914 blz. 453 Red.), doe!" van een merk heeft gcbruik gemaakt, 
dat ·het denkbaar is verpakkingsartikelen als l (ln is er <lus sprake van eene bedoeling bij het 
zelfstandige waar in den handel te brengen, gebruik van een merk ,,ter" onderscheiding 
waarvan dan het gevolg is, dat de wet toelaat I van de waren van die van anderen ; 1naar die 
a lsdan voor die artikelen eigen fabrieks- of bedoeling zal clan toch uit de uiterlijke feiten 
handclsmerken te gcbmiken. )1:en vergete moeten worden afgeleid, en uit het feit, dat 
daarbij echter niet, dat een verpakkingsa1-tikel, I men zijne verpakkingsmiddclen niet als a f
thans zelfstandige waar, straks tot verpakking zonderlij e waar in den handel brengt, zal niet 
,an andere waar zal dienen. De Hooge Raad mogen word en afgeleid,dat men die verpakkings
,oorzag reeds, dat dit ,,tot moeilijkheden kan middelen .,ongemerkt" heeft willen latcn, als 
aanleiding geven". Die moeilijkheden zijn het publiek alleen dien buitenkant kan zien. 
thans aanwezig en zullen nog meer gevoelcl I Het merk geldt voor waar en verpakking beide. 
worden, inqien ,bij de leer van den Hoogen Aan cle hier geschetste ,uoeilijkheden kan 
Raad ook gevolgd worden de denkbeelclen men a lleen ontkomen bij de door hct Hof vast
van E . M. M., opgenomen in zijne aanteekening I gestelde feiten, indien men een van cle beide 
oncler het genoemde a rrest. navolgencle wegen volgt: 

)fon clenko zich het ge val in. De waren a. -~ men kent aan de requirante het reoht 
,an cle requirante wonlen in den handel ge- toe om het alleengebruik te hebben van haar 
bracht, zoodanig verpakt, dat zij zelve onzicht- ,,brilliant " merken op hare verpakkingsar
baa.r zijn. Het publiek moet dus afgaan op I tikelen,J nu het vaststaat, clat zij daarop de 
het ui terlijk aanzien ,van cle verpakking en op merken aaubracht eercler dan de andere partij, 
de daarop aan~ebrachte fabrieks- of handels- al deed zij dat dan ook niet ter kenmerking van 
merken. Geopend wordt de verpakking niet die verpakkingsartikelen zelve, maar van de 
om de waar zelve te laten zien, omdat daardoor I daarin verpakte waren. Zij, zou dus alsnog 
de afsluiting gesohonden zou worden. De zelve daarvoor inschrijving kunnen vragen 
waar van requirante voert het ,,brilliant" in de registers van het Bureau voor den In
merk. Wanneer toegelaten wordt, dat ver- dustrieolen Eigendom; 
pakkingsartikelen van dezelfde soort worden b. of wel men kent aan de Neclerlandsche 
in den handel gebracht, eveneens voorzien Gist- en Spiritusfabriek het recht toe om op 
van een ,,brilliant" merk, dan kan het publiek ha re vaten, kisten enz. een merk t,e hebben, 
niet nagaan, indien do verpakking ter om- mits het n iet overeenkomt met een merk, het
slui ting van dergelijko goederen, als requirante welk voor artikelen , welke in vaten, kisten enz. 
in den handel brengt, wordt gebruikt, of het \ plegen verpakt te worden, reeds bij een antler, 
11u goecleren van requirante voor zich heeft met name bij de requirante, in gebruik is, om
of niet. I dat men anders vroeg of laat met artikel 337 

Welk een gemakkelijk middel heeft een I Sr. in botsing moet komen: in botsing namelijk 
concurrent, die zich aan de reputatie van een in <lien zin, dat men strafieloos zou moeten 
ancler wil verrijken, die deze door degelijken blijven, indien men waren op hare ve.rpakking 
arbcicl en met veel kosten ·gevestigd heeft : van het merk van een antler voorziet, omdat 
hij heeft slechts dien fabrieksmerken voor zijne rnen voor die verpakking zelf het recht op dat 
verpakkingsmiddelen als zelfstandige waar I merk zou hebben verkregen. 
te gaan gebruiken, om straffeloos het publiek Op grond van het voorgestelde cassatie
ten aanzien van de fabricaten zelve met de middel, a ldus nader toegelicht, verzoekt re
merken van den ander te gaan misleiden. quirante ecrbiedig, dat het den Hoogen Raad 

Aan een merk, aangebracht op eene ver- moge behagen de beschikking van het Hof, 
pakking, is het nie} te zien, of het kenmerk waarvan beroep, en de daarbij bevestigde be
is Yan de verpakking zelve, of van de waar, schikking van de Rechtbank te vernietigen en 
welke zij inhoudt. De overweging van de be- het oorspronkelijk verzoek van 'requirante 
,chikking van het Hof, welke in anderen zin alsnog toe te wijzen, of met zoodanige andere 
luidt, is clan ook alleen juist , indien men deze beschikking, als de Hooge Raad zal meenen 
leest al doelencle op de verondorstelcle be- te behoornn. 
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(Voigt een tegenvcrzoekschrifL van de N.V. 
Nederlandsche Gist- en piritusfabriek te 
Delft, advocaat Mr. J. H. H. Coops, te 's-Gra
venhage, domicilie kiezende ten kant~r~ van · 
:Mr. P. Tjeenk Willink te H,aarlem Red.). 

Conclusi e van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Da Prooureur-Generaal, enz. ; 
0., dat feitelijk is vastgesteld, dat de re

quira.nt hare merken a.Ileen bezigt voor hare 
fabrikaten, al worden zij ook op de verpakking 
da.arvan aa.ngebraoht, en de gerequireerde de 
hare bezigt op hare fabrikaten en hare ver
pakkingsmiddelen, voorts dat de fabrikaten 
van de requirante zijn van andere soort dan 
die van de gerequireerde eli de verpakkings
middelen van deze ; 

dat nu een merk dient tot onderscheiding 
van waren van dezelfde soort als die van 
anderen (artikel 10 der Merkenwet); dat dus 
gebruik van een merk voor eene waar van an
deve soort,dan di e' waarvoor het reeds gebruikt 
werd,niet ongeoorloofd is, en niet ongeoorloofd 
wordt door misbruik dat een derde er van 
mocht ma.ken ; dat alzoo te recht, nu van ge
lijksoortigheid van waren niet sprake is, de 
nietigverklaring van de inschrijving van mer
ken, op verzoek van de gerequireerde gedaan, 
geweigerd is ; 

Concludeert tot verwerping van het bcroep. 

Beschikking van den Hoogen Raad. 
De H ooge Raad, enz. ; 
Gelet op de onder het verzoek5chrift gestelde 

eonclusie van den Procureur-Generaal, strek
kende tot enz ; 

Zich met die conclusie vereenigende en de 
gronden waarop ze berust, overnemende : 

Verwerpt het beroep in cassatie. (N. J.) 

24 September 1920. BESLUIT, houdende voor
zieningen ten aanzien van losplaatsen van 
ruw zout of zouthoudend water. S. 748. 

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

Financien van 20 September 1920, no. 61, Ac
cijnzeri; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatsblad n°. 227), artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad no. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staatsblad 
no. 162); 

Herzien Onze besluiten van 3 Maart 1911 
(Staatsblad n°. 84) en 19 October 1914 (Staats
blad n °. 498) ; 

Hebben goedgevonden en vcrstaan te be
palen: 
Art. 1. De gemeente Delft wordt aange

wezen als losplaats van ruw zout of zouthoudend 
water bij invoer ter zee en langs rivieren en 
kanalen. 

2. In Ons voormeld besluit van 3 Maart 191J. 
vervalt de aanwijzing van Hof van Delft , terwijl 
iOns voormeld be luit van 19 October 1914 wordt 
ngetrokken. 

3. Dit beslui t treedt in werking met ingang 
van den l sten J anuari 1921. 

Onze Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 24sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De .illinister van Financien, _DE VRIES. 

( Uitge.g . 12 Oct. 1920. l 

24 September 1920. BESLUIT, houdende aan
wijzing van Hattem als losplaatR van ruw 
zout of wuthoudend water. S. 7-!9. 

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

Financien van 21 September 1920, n°. 100, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 5 cler wet van 27 September 
1892 (Staatsblad ri0 • 227). artikel 2 van ,,Ons 
beslui t van 3 J a.nua ri 1908 (Staatsblad n°. 2) 
en Ons besluit van 14 Juni 1910 (Staat.sblad 
no. 162); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Met ingang van de dagteekcning ,an dit 

besluit wordt Hattem aangewezen als losplaats 
van ruw zout of zouthoudend water bij in,oer 
langs rivieren of kanalen en bij invoer te lande 
met spoorwagens. 

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

Het Loo, den 24sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES . 

( Uitge.g. 11 Oct. 1920. ) 

24 September 1920. BESLUir tot vaststelling 
van de bedragen van de pensioenen en 
onderstanden van de Europeesehe en op 
gelijken voet behandelde officieren, va,n 
de onderluitenants en van de Europeesche 
militairen beneden dien rang van het Xe
derlandsch-Indische leger, die op of na 1 ,Ja. 
nuari 1920 recht op pensioen of onderstand 
hebben verkregen of verkrijgen. S. 750. 
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WIJ WILHELMrnA, ENZ. 1 STAAT LETTER A. 
Op de voordracht van Onzen Minister van I Bedragen der normale pensioenen. 

Kolonien van 25 Augustus 1920, 8ste afdeeling, I b . Jaarjjjksch 
0 31 Rangen en etrekkmgen. . b d n . ; pens10ens e rag. 
Den Raad van State gehoord (advies van Kapelmeester der stafmuziek 

14 eptember 1920, n°. 63); Adjudant-onderofficier 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister J Sergeant-majoor . 

van Koloni en van 21 September 1920, 8ste ergeant 
a fdeeling, n°. 29; Korporaal (brigadier) . 

Hebben goedgevonden en verstaan : Soldaat (ongegra.dueerde) 

2.10v 
1.120 

980 
84() 
588 
525 

Art. een. Artikel 9 van het reglement op 
het toekennen van pensioen en onderstand 11,an STAAT LETTER B. 

de Europeesche en op gelijken voet behandelde ·1 L 
offieieren van het Nederlandsch-Indische leger. 

Bedragen der pensioensverhoogingen voor elk 
jaar dienst boven de 30 jaren. 

zooals dit reglement opnieuw is va.stgesteld bij Rangen en betrekkingen. 
artikel 1 van Ons besluit van 4 December 1919, 
n°. 66 (Jndisch Staatsblad 1920, n°. 65) wordt Kapelmeester der stafmu ziek 
gelezen a.ls volgt : Adjudant-onderofficicr 

Het normale jaa.rlijksche pcnsioensbedrng is: Sergeant-majoor. 
Yoor den luitena.nt-generaal .i 12,000 i Sergeant . . . . . . . 

gPneraal-majoor 10,500 I Korporaal (brigadier) . . . 

Bedrag der 
v arhoogingen. 

f 70 
56 
49 
42 
19,60 
17,50 kolonel . 8,400 I oldaat (ongegraduccrde) . 

luitenant-kolonel 6,300 STAAT LETTER B. 
majoor . 5,040 · 
kapitein 3,780 lI. Maximu,n-pensioensbedragen. 

eerste-luitenant 2,800 Maximum van het 
tweede-luitenant 2,100 Rangcn en betrekkingen. jaarlijksch pen sioen. 

Art. twee. 1°. In het reglement op het Kapelmeestcr der stafmuziek f 2,800 
Yerleonen van pensioenen en van onderstanden Adjudant-onderofficier 1,680 
voor eens a.an de Europeesche en met dezen Sergeant-majoor. 1,470 
gelijkgestelde militairen beneden den rang van Sergeant 1,260 
onderluitenant van het Nederlandsch-Indische Korporaal (brigadier) . 784 
leger, opnieuw vastgesteld bij artikel 1 van Soldaat (ongegr<!-ducerde) 700 
Ons besluit van 4 December 1919. n°. 66 (lndisch 
Staatsblad 1920 n°. 65) vervallen : I STAAT LETTER C. 

Bedragen der onderstanden voor een.'!. a. ·in den aanhef van § 1 van artikel 13 de 
woorden ,,cf voor onderstand voor elms" ; Rangen en betrekkingen. 

b. in 1°. van § 1 van a.rtikel 13 de slotzin 
Bedrag van 

den onderstand. 
f 560 aanvangende met ,,Bovendien" ; 

c. § l van a.rtikel 24. 
d. in § 2 van artikel 24 de woorden ,,da t 

voor elk jaar dienst wordt toegekend" ; 
e. in hot eerste lid van artikel 27 de woorden I 

,,a.lsmede onderstanden". I 
20. Het onder 1 °. genoemde reglement wordt 

Kapelmeester der stafmuziek 
Adjudant-onderofficier 
Sergeant-majoor 
Sergeant . 
Korpora.al (brigadier) 
Soldaat (ongegradueerde) 

385 
315 
245 

84 
70 

gewijzigd als volgt: · Art. drie. Overeenkomstig § 2 van art\kel 15 
a. § 2 van artikel 24 wordt § 1 ; van het in artikel twee gcnoemde reglement 
b. voor § 3 van a.rtikel 24 wordt gelezen : worden de militaire opzichters der lste, 2de en 
§ 2. De sommen op <lien staat gebracht 3de klasse en de militaire apothekersassistenten 

gelden ook voor niet in den staat genoemde der l ste, 2de en 3de klasse voor wat betreft 
·betrekk.ingen bij het Nederlandsch-Indische hunne aanspraken op pensioen of onderstand, 
leger, waaraan bij Koninklijk besluit een mili- met den rang van adjudant-onderofficier gelijk
tairen rang of stand clan we! gelijkstelling met gesteld. 
zooclanigen rang of stand is of wordt vcrbonden ; Art. vier. Met afwijking van de terzake 

c. de staten letter A, Br, Bn en C worden elders gestelde bepalingen wordt bepaald, dat 
f!C•l ezen : ! het normale pensioen voor den ,onder-luitenant, 
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die overeenkomstig <lien rang wordt gepension- I en met dezen op gelijken voet behanclelde 
neerd f 2520 's jaars bedraagt. I officieren, van de onderluitenants en van de 

Art. vijf. De pensioenen en onderstanden Europees.che militairen beneden <lien rang van 
van de officieren en militairen beneden dien het Nederlandsch-Indische leger, die vof:ir 1 
rang, die op of na 1 Januari 1920 cloch v66r Januari 1920 den clienst veclieten en ter !:ake 
den 24sten Januari daaraanvolgende aanspraak van <lien dienst in het genot van pensioen of 
op pensioen of onderstand verkregen, overeen- • onderstand zijn of worden gesteld; 
komstig de reglementen, vastgesteld bij Konink- b. de gagementen van de Europeesche mili
lijk beslui t van 1 December 1879, n°. 34 (lndisch tairen van het Nederlandsch-Indische leger, 
Staatsblad lsso, n°. 22) en 0ns besluit van 17 met <lien verstande, clat : 
Februari 1905, n°. 8 (Inaisch Staatsblad n°. 299). 1 ·. de verhoogingen worden toegekend tot 
worden berekend naar den grondslag van de een algemeen geldend minimum van f 150, dat 
in de artikelen een en twee van dit besluit vast· echter 75 percent van het bedrag van het pen
gestelde pensioens- en onclerstandsbedragen . sioen, het gagement of den onderstand niet 

Art. zes. Dit besluit treedt in werking op mag overschrijden; 
den dag der afkondiging en werkt terug tot 1 2°. het pensioen en de verhooging te zamen 
Januari 1920. I f 12,000 niet mogen te boven gaan; 

Onze Minister van Kolonien is bel:ist met 3'. de verhoogc:le pensioenen, gagementen 
de uitvoering van cl:it Besluit, hetwelk in het en onderstanden van de Europeesche militairen 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan beneden den rang van onclerluitenant niet meer 
afschritt zal worden gezonclen aan Onzen Mini s- mogen bedragen clan het voor den overeen
t.er van Oorlog, aan den Raad van State en aan komstigen rang of stand vastgcstelclemaximum 
de Algemeene Rekenkamer. pensioensbedrag in het oncler a, vermelcle regle-

Het Loo, den 24sten September 1920. ment, zooals dit is gewijzigd bij Ons besluit 
WILHELMINA. van heden, n°. 91. · 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. Art. twee. De verhoogingen worclen bere-
( Uitgeg. 12 Oct. 1920.) kend in vclle guldens waarbij de overschietencle 

onclercleelen voor een gulden worden gerekend. 
24 September 1920. BEsLurr tot verhooging Art . drie. De ingevolg~ Ons besluit van 8 

van de pensioens-, gagements- en· onder- j Juni 1920, n°. 76, clan we! ingevolge besluit 
sta.nclsbedragen van de Europeesche offi- van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
cieren, van de onderluitenants en van de Indie in voorschot op de verhooging van de 
Europeesche militairen beneden <lien rang pensioenen, gagementen en onderstanden uit
van het Nederlanclsch-lndische leger die beta.aide bedragen, worden met de in artikel 
v66r 1 Ja.nuari 1920 recht op pensioen, 

1 
een beioelde verhoogingen ven-ekend. 

gagement of onderstand hebben verkregen. Art. vier. De uit dit besluit voortvloeiende 
S. 751. uitgaven komen ten laste van de begrooting 

Wu WILHELMINA, ENZ. van Nederl,andsch-lndie. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Kolonien van 25 Augu tus 1920, Sste afdeeling, 
no. 31; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1920, n°. 63) ; 

Gezien het na.der rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 21 September 1920, Sste 
afdeeling. n°. 29 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. een. Te rekenen van 1 Januari 1920 

af worclen met 40 (veertig procent) verhoogd: 
a. de voortclurende - en de op clien datum 

nog niet vervallen tijdelijke pensioenen en de 
onderstanden - uitgezonderd de krachtens 
het bij § ;JII van artikel 1 van Ons besluit van 
4 December 1919, n°. 66 (lndisch Staatsb/acl 
1920, n°. 65), vastgestelde reglement toegekende 
onderstanden voor eens - van de Europeesche 

Ooze Minister van Kolonien is belast met 
, de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za.l worden geplaa.tst en waarvan 
afschrift za.l worden gezonden aan Onzen Mi
nister van Oorlog, den Raad van State en de 
Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo, den 24sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 12 Oct. 1920.) 

1 27 September 1920. WET tot uitbreicling van 
het Staatsmijnveld. S. 752. ' 

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

dat het wenschelijk is van Staatswege een 
Steenkolenmijn in• het terrein bij Vlodrop te 
ontginnen; 
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Zoo is het, dat Wij , den Raa.d van State, enz. ' 27 September 1920. WET, houdende verklaring 
Art. 1. De ontginning van een steenkolen- I van het algemeen nut der onteigening ten 

rnijn in het terreiu bij Vlodrop, dat op de bij bC'hoeve van den aanleg van eene Staats-
deze wet behoorende kaart 1 in gele kleur mEt I mijn bij Vlodrop. S. 753. 
mod omlijud is aangeduid, zal geschieden van 
Staatswege, aa.n den , taat wordt de eigendcm I 
van deze mijn toegekend als ware voor de 27 Septemher 19:!0. WET tot wijziging der 
ontginning volgens de wet van 21 April 1810 Raden wet. S. 754. 
( B ulletin ,l.,.q L oi.• n°. 2°85) concessie verleend. Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/20, n°. 397, 1-7. 

2. Het in artikel l bedoelde terrein in de Hand. id. 1919/20, bladz. 3008. 
provincie Limburu, groot plm. 2200 H.A. is Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 871, 885;. 
begrensd als volgt : 1920/21, blodz. 9. 

ten westen door een rechte lijn, getrokkcn WtJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
van gren spaal 407 naar grenspaal n°. 373 ; Alzoo W,i in overweging genomen hebben, 

ten Zui den, ten Oosten en ten Noorden door dat de wenschelijkheid is gebleken te1· voor-
de Rijksgrens met Duitschland. zierung in het toczicht op het geldelijk beheer 

3. De cigenaren van grond, gelegen boven der Raden van Arbeid in de Radenwet eenige 
de in de artikelen 1 en 2 aangewezen mijn, wijzigingen en aanvullingen a.an te brengen;. 
hebben recht op · uitkeering uit 's Rijks scha,t - Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
kist van f 12,50 per H.A. Art_ I. Het eerste lid van artikel 46 der 

4. Hij, die een uitkeering, als in artikel 3 
bedoeid, meent te- kunnen vorderen, moet zich 
ter verkrijging daarvan binnen een jaar na het 
in werking treden van deze wet, met overlegging 
van bewijsstukken tot staving van zijn recht, 
wenden tot Onzen Minister · van Lantlbouw, 
Nijverheid en Handel, die hem binnen zes 
maanden na <lien termijn kennis geeft, of hij 
zich met de vordering, en tot welk bedrag, 
vereenigt. 

Wordt aan den belanghebbende het bedrag, 
waarop hij aanspra.ak maakt, met binnen zes 
maanden na dagteekening van de in het eerste · 
lid voorgeschreven kenrusgeving uitbetaald, zoo 
kan hij, binnen zes maauden na. het verstrijken 
van dien termijn, zijne vordering in rechte 
doen gelden. 

5. Met uitzondering van de bepalingen be
treffende de ui tkeeringen aan de schatkist en 
betr'e.ffende de mijnpolitie, alsmede van die, 
welke onderwerpen regelen, waarin bij tleze 
Wet is voorzien, is de wet van 21 April 1810 
(Bulletin des Lois n°. 285) op ontginning van 
deze rnijn door den Sta.at toepasselijk. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize H et Loo, den 27sten 
September 1920. • 

WILHELMINA. 

De Minister van Landbouw,Nijverheid en Handel, 
1~. A. VAN lJSSELSTEIJN. 

( Uitgeg. 15 Oct. 1920.) 

Radenwet wordt als volgt gelezen : 
,,De Raad van Arbeid behoeft, t enzij de wet 

anders bepaalt, de goedkeuring van den Ver
zeke~ingsraad voor : 

a. het koopen, ruilen, vervre8mden en be
z wa ren van onroerende goederen ; 

b. het verhuren of verpa.chten van eigen-
dommen ; 

c. het treffen van dadingen, bet onderwerpen 
van geschillen aan scheidsmalll.en, het voeren 
van rechtsgedingen, hetzij in eersten aanleg, 
hetzij in hooger beroep of .cassatie, het berusten 
in een tegen den Raad ingesteltle rechtsvor
dering ; 

d. het doen van rechtshandelingen, door 
Ons aa.ngewezen." 

Het bij dat artikel behoorende randschrift. 
'jVOrdt gelezen als volgt : 

,,Besluiten aan goedkeming onderworpen." 
Art . II. Tusschen artikel 46 en artikel 47 

der Radenwet wordt een artikel ingevoegd 
luidende: 

,,Art. 46a. De Raad van Arbeid en het be-. 
stuur van den Raad van Arbeid zenden aan den 
Verzekeringsraad afschrift van alle door hen 
ge~omen besluiten, met uitzondering van die : 

a. welke voor beroep bij de Raden van be
roep, bedoeld in artikel 1 der Beroepswet, vat
baar zijn; 

b. welke behooren tot een groep van beslui.~ 
ten, door Ons aangewezen." 

Art. III. Na hoofdstuk II van de Tweede 
afdeeling der Radenwet wordt ingevoegd een 

1 Deze kaart is hiervan niet opgenomen. rueuw hoofdstuk, luide:nde : 
I ,,H oofdstuk III. Van de begrooting en de 
, rekening en verantwoording. • 
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Art. 53a. De Raad van Arbeid zendt jaar
lijks drie maanden v66r den a.anva.ng van he t 
kalenderja.ar, wa.arvoor zij moet dienen. hij den 
Verzokeringsra.a.d, wa.a.ronder bij ressorteert, 
een begrooting in dubbel in van inkomsten en 
uitgaven, vergezeld van een schriftelijke toe
licbting van a.lie posten ol onderdeelen daarvan, 
en va.i. zoodanige bescheiden a.ls Onze Minister I 
zal voorscbrijven. 

Art. 53b. De begrooting van inkomsten ver
mcldt alle ontvangsten van den Raad, van wel
ken aard ook, en zooveel mogelij k bet bedrag 
waarop elke post in bet bijzonder wordt ge'. 
raamd. 

Art. 53c. 1. Bij a.lgemeenen maatregel van 
bestum kunnen a.an den Raad van Arbeid uit-. 
gaven worden opgelegd tot beta.ling van rente 
en a.flossing van voorscbotten, wclke bij van 
eenig antler publiekrechtelijk lichaa.m beeft ont
va.ngen. 

2. De in bet eerste lid bedoelde uitgaven 
worden in elk geva.l evenals de bij andere wette
lijke voorschriften aa.n den Raad opgelegde 
uitga.ven op de begrooting van uitga.ven ge
bracbt.- Dit gescbiedt door den Verzekerings
raad, indien de Ra.ad van Arbeid weigert a.an 
zijne verplicbting te voldoen. 

Art. 53d. De begrooting en de daarbij over 
te leggen toelichtendc bescheiden worden inge
ricbt overeenkomstig door Onzen Minister te 
geven voorschriften. 

Art. 53e. 1. De begrooting behoeft, om te 
werken, de goedkeuring van den Verzekerings
raad. 

2. De Verzekeringsra.ad beeft de bevoegd. 
heid in de indeeling der begrooting wijziging te 
brengen in verband met bet bepaalde in a.rtikel 
53d. 

Art. 53(. De Verzekeringsraad zendt on
middellijk na ontvangst van de begrooting een 
exemplaar daarva.n aan bet bestuur der Rijks
v erzekeringsbank. 

Art. 53g. 1. Het bestuur der Rijksver
zekeringsba.nk heeft bet recht bezwaren tegen 
de begrooting, voorzooveeldeze betreftuitgaven, 
welke geheel of ten deele ten laste van een door 
dat bestuur beheerd fonds komen, binnen 30 
de.gen no. de ontvangst van bet in bet vorig 
artikel bedoelde exemplaar bij den Verzekerings
ra.a.d in te brengen. 

2. · Wenscht bet bestuur der Rijksverzeke· 
ringsbank nadere inlicbtingen te ontvangen, I 
da.n worden deze zoo spoedig mogelijk door den 
Verzekeringsraa.d, den Ra.ad van Arbeid ge- I 
hoord, verstrekt. De in bet eerste lid genoemde 
termijn van 30 dagen kan door Onzen MinistP.r , 

op verzoek van bet bestuur der Rijksverzeke
ringsba.nk voor een door dicn Minister te bepalen 
tijd worden verlengd. 

Art. 53h. 1. De Verzekeringsra.a.d beslist 
over de begrooting v66r den aanvang van bet 
jaa.r wa.a.rvoor zij moet dienen. 

2. Hij kan de beslissing bij een, v66r dien 
tijd te nemen, met redenen te omkleeden besluit 
verdagen. 

Art. 53i. 1. De Verzekeringsraa.d verleent 
of ontboudt zijn goedkeuring a.an de begrooting 
in baar geheel, gelijk zij door den Raad van 
Arbeid is vastgesteld. 

2. De beslissing van den Verzekeringsraad 
wordt medegedeeld a.an den Ra.ad van Arbeid 
en aan bet bestuur der R~jksverzekerings
ba.nk. 

3. Is de goedkeuring niet vcrleend v66r den 
aanvang van bet ja.ar, wa.a.rvoor de begrooting 
moet dienen, dan ma.cbtigt de Verzekeringsraa.d 
den Raad van Arbeid over bet geheele bedrag 
van die posten der bi,grooting te bescbikken, 
waa.rtegen bij hem en bij bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank geen bedenking besta.at. In 
spoedeischende gevallen ecbter kan de Verzeke
ringsraad den Raad van Arbeid machtigen tot 
op een door den Verzekeringsrnad te bepa.len 
bedra.g uitga.ven te doen uit die posten der 
begrooting, waartegen bedenking bestaat. 

Art. 53f. 1. Tegen de beslissing van den 
Verzekeringsraad ka.n de Raad van Arbeid en, 
voor zooveel de beslissing betreft uitga.ven, 
welke geheel of ten deele ten laste komen van 
een door bet bestuur der Rijksverzekeringsbank 
bebeerd fonds, dat bestuur, volgens door Onzen 
Minister te stellen regelen, binnen 30 de.gen te 
rekenen van de dagteekening der beslissing van 
den Verzekeringsraad, bij Onzen Minister voor
ziening vragen. 

2. De door Onzen Minister, binnen 30 d.agen, 
nada.t bet verzoek om voorziening is geda.a.n, 
bij een met redenen omkleed besluit te nemen 
beslissing wordt a.an den Verzekeringsraad ge
zonden, die onmiddellijk bet bestuur der R ijks 
verzekeringsbank en den Ra.ad van Arbeid a.f
schrift daa.rva.n doet toekomen en voor de uit
voering zors draagt. 

Art. 53k. 1. Buiten de begrooting kan 
geen uitga.af worden geda.an, dan met afzonder
lijke voora.fga.ande macbtiging van den Ver
zekeringsraad, gehoord bet bestuur der Rijks
verzekeringsbank, indien de uitgaaf gebeel of 
ten deele ten laste komt van een door voor
nocmd bestuur bebeerd fonds. Artikel 53f. is 
van toepa-ssing. 

2. De uitgaaf, door den Verzekeringsraad 
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of in beroep door Onzen Min;ster goedgekeurd, 
wordt aa.n de begrooting toegevoegd. 

Arl. 531. Af- en overschrijving op de posten 
der begrooting ka.n niet geschieden, dan voor 
zooverre daartoe bij de begrooting zelve, of bij 
een afzonderlijk, door den Verzekeringsraad 
goedgekeurd besluit van den Raad, machtiging 
is verleend. 

Art. 53m. 1. Het bestuur van den Raad 
van Arbeid doet van de inkomsten en uitgaven 
over elk dienstjaar verantwoording aan den 
Raad van Arbeid onder overlegging van een 
rekening. 

2. Deze rekening vermeldt alle ontvangsten 
en uitgaven van het dienstjaar ; zij moet in 
-o,ereenstemming met de indeeling der begroo
ting zijn en wordt ingericht overeenkomsti11 
door Onzen Minister te geven voorschriften. 

3. De Raad van Arbeid zendt de rekening 
en de daarbij bohoorende bescheiden binnen 
den door den Verzekeri.agsraad vast te stellen 
termijn aan dezen in. 

4. De Verzekeringsraad sluit de rekening 
v6fr het einde van het jaar, volgende op dat 
waartoe zij betrekking heeft en stelt het bedrag 
der ontvangsten en uitgaven vast. Hij heeft 
de bevoegdheid in de indeeling der rekening 
wijziging te brengen in verband met het in 
artikel 53d bepa.alde. 

Art. 53n. 1. Het besluit van den Verzeke
ringsraad, houdende vaststelling der ontvang
sten en uitgaven, strekt, zoover de daaringoed
gekeurde ontvangsten en uitgaven betreft, aan 
den voorzitter en aan het bestuur van den Raad 
van Arbeid tot ontlasting, behoudens later in 
rechte gebleken valschheid in bewijsstukken. 

2. De Verzekeringsraad kan den voorzitter 
en bet bestuur van den Raad van Arbeid af
zonderlijk ontlasten, zoo hij beider beheer voor 
geen gelijktijdige goedkeuring vatbaar oordeelt. 

Art. 530. l. De voorzitter en de leden van 
het- bestuur van den Raad van Arbeid worden 
wegens onrechtmatig gedane uitgaven, tenzij 
blijke, dat zij tot bet bevelen dier uitgaven niet 
hebben medegewerkt, persoonlijk aansprakelijk 
jegens den Raad van Arbeid, indien die uitgaven 
bij het in artikel 53n bedoelde beslu.it van den 
Verzekeringsraad niet onder de uitgaven van 
den Raad van Arbeid worden opgenomen. 

2. De Raad van Arbeid belast, wanneer 
daartoe volgens dit artikel aanleiding is, iemand 
uit zijn midden met de rechtsvervolging tot 
schadevergoeding. 

Art. 53p. 1. Door den Raad van Arbeid, 
den voorzitter, het bestuur of een of meer der 
leden van het bestuur, kan tegen de beslissing 

1920. · 

van den Verzekeringsraad omtrent de rekening 
binnen 30 dagen na hare dagteekening bij Onzen 
Minister voorzierring worden gevraagd. 

2. De door Onzen voomoemden Minister, 
binnen een maand, nadat het verzoek om voor
ziening is gevraagd, bij een met redenen om
kleed besluit te nemen beslissing, wordt gezonden 
aan den Verzekeringsraad en a.an dengene, 'die 
de voorziening beeft gevraagd." 

Art. IV. 1. Voor de eerste m.aal wordt, in 
afwijking van het in artikel 53a bepa.alde, de 
begrooting ingediend binnen den door den Ver
zekeringsraad te bepalen termij11. 

2. Het tijdvak, waarvoor deze begrooting 
moet dienen, ka.n minder dan een jaar bedragen 
en wordt door den Verzekeringsraa.d vastge
steld. 

Art. V. Deze wet treedt in werking op den 
dag, volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 27sten Sep
tember 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSl!I. 

(Uitgeg. 11 Oct. 1920.) 

27 September 1920. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 755. 

Bij deze wet wordt een artikel verminderd 
en wordon eenige artikelen ingelascbt. 

Ten gevolge biervan wordt het totaal der 
Ude afdeeling verminderd met f 4000, dat 
der !Ude a fdeeling verboogd met f 216,000 
en het ei.ndcijfer van genoemd hoofdstuk ver
hoogd met f 212,000. 

27 September 1920. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de Arbeidswet 1919 
(Wet va.n 1 November 1919, Staatsbl.ad 
n°. 624) gedeeltelijk in werking treedt. 
s. 756. 

WrJ WILHELMINA, ENZ, 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Arbeid van 22 September 1920, n°. 3157, 
afdeeling Arbeid ; 

Gezien arti.kel 101 der Arbeidswet 1919; 
Hebben goedgevonden en versta.an: , 

Art. 1. De Arbeidswet 1919 treedt in werking 
op 24 October 1920, met uitzondering van : 

a. de artikelen 14 tot en met 21 en 44 tot 
en met 66; 

54 
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b. artikel 68 en artikel 69, onder a, tot en 
met d, voor zoover zij betrekking hebben op 
den arbeid in winkels, ka.ntoren, a.potheken, 
koffiehuizen, h\\tels en verplegingsinrichtingen. 

2. Het tijdstip, bedoeld a.an het slot va.n 
a.rtikel 101, vijfde lid, onder c, der Arbeids
wet 1919 wordt gesteld op 1 Juli 1921. 

Onze Minister van Arbeid is bela.st met de 
uitvoering va.n dit besluit, dat in het Staatsblad 
za.l worden gepla.atst. 

Het Loo, den 27sten September 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, .A.u;.BlilRSE. 

( Uitgeg. 4 Oct . 1920.) 

27 September 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een Algemeenen Maa.tregel van Be
stuur a.ls bedoeld in artikel 27 der 
Arbeidswet 1919. S. 757. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 2 September 1920, no. 2930, a.fdee
ling Arbeid ; 

Gezien artikel 27 der Arbeidswet 1919 ; 
Den Ra.ad van State gehoord (advies van 

17 September 1920, n°. 12) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen genoem

den Minister van 22 September 1920, n°. 3121, 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaa._n de na. 
volgende bepalingen vast te stellen : 

Art. 1. 1. In de hieronder in kolom I 
genoemde fabrieken of werkpla.atsen wordt 
toegestaa.n, dat gedurende den in kolom II 
genoemden tijd, te rekenen van het in artikel 
101, vierde lid, der .Arbeidswet 1919 bedoelde 
tijdstip a.f, de in kolom III genoemde arbeiders 
gedurende het in kolom IV genoemd aantal 
uren per dag en per week arbeid verrichten 
onder de in kolom V a.angegeven beperkingen. 
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KOLOM I. j KOLOMII. , KOLOMIII. 

Bloemenbinderijen tevens bloemen-
a.rbeiders winkels _ . . . . . . . .. 2 jaren 

Boter- en kaasfabrieken 1 jaar mannen e_n 
vrouwen 

Constructiewerkplaatsen, ijzer- en 
staalgieterijen, machinefabrieken, 
stoom.ketelmakerijen, scheeps-
bouwwerven, fabrieken van spoor-
en tramweg,materiaal, ijzer- en 
staalstanzenjen en -perserijen, fa-
brieken van ijzeren en stalen 
schroeven, bouten en moeren, 
~ zerdraadtrekkerijen, spijker- en 
.~aadnagelfabrieken. staalwalse-

K~f!ndste~nfabri~k;n · 
2 jaren mannen 
2 jaren mannen 

Nettenweverijen . . . 2 jaren arbeiders 
Phosphorietmalerijen . 2 jaren mannen 
Slagerijen . . . . . eerste half mannelijke .. jaar arbeiders van 

HI jaar en 
ouder 

tweede half I mannelijke 
jaar arbeiders van 

16 jaar en 
ouder 

Steenbakkerijen . _ . . . . . . · 1 2 jaren 

I -
arbeiders 

Sterkeri" en. . . . . . . . . ; . . 2 jaren mannen 
Stikstofbindingsfabrieken . . . . . 2 jaren mannen 
Textiel-appreteerderijen, -bleeke1;¥en 

-drukkerijen, -ververijen, ban fa-
brieken, fabrieken van poetska-
toen, haspelarijen, kapok- en 
wattenfabrieken, kunstwolfabrie-
ken, ruwerijen, spinne1,en, spoele-
rijen, tricotfabrieken, wijnerijen, 
veterbandfabrieken, weverijen, 
wolwasscherijen ...... 2 jaren mannen 

Touwspinnerijen en -slagerijen. 2 jaren arbeiders 
Veenderijen . . 2 jaren arbeiders 
Wasscherijen . . . . . . . 1 jaar mannen en 

vrouwen 

Zeilmakerijen .1 2 jaren mannen 

I KOLOM IV. I KOLOM V. 00 
<:;, .... 

\ 10 uren per dag, 55 uren per week. 
10 ,, ,, ,, 55 ,, ,, ,, I Van 1 April tot 1 Sep"t 

8½,, 48 
10 ,, 55 t.:l 

9 50 
--1 

10 55 00 
10 55 t,J 

'"d ..., 
!) .. 50 

1::1\1 .. i:( 

l::d 
t,J 

10 55 Van 1 April tot I O<'t. ~ 
10 55 
10 55 .. 

48 8½,. 
9 .. 50 

10 55 Van 1 April tot 1 Aug. 
9 50 Niet voor het wasschen 

met de handen en voor ... 
het strijken. ~ 10 .. 55 .. 
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2. 1. Een man, die deel uitmaakt van een 
ploeg van arbeiders, die op Zondag plegen 
arbeid te verrichten ingevolge het bepaalde 
bij artikel 33 van het Werktijdenbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1920 in eene continu 
werkende fabriek of werkplaats of in een continu 
werkend gedeelte van die fabriek of werkplaats, 
mag in die fabriek of werkplaats gedurende 
2 jaren na het in artikel 101, vierde lid, der 
Arbeidswet 1919 bedoelde tijdstip gedurende 
55 uren per week, mits niet langer dan 158 
uren in 3 achtereenvolgende weken, arbeid 
,errichten. 

2. Het in het eerste lid van <lit artikel 
bepaalde is niet van toepassing op den arbeid 
in suikerfabrieken. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel ,,Overgangsbesluit" gevolgd door het 
iaartal van het Staatsblad, waarin het is geplaatst 

4. In <lit besluit wordt onder ,,fabriek Of 
werkplaats", ,,arbeider", ,,arbeid", ,,man" en 
,,vrouw" verstaan hetgeen daaronder wordt 
verstaan 'ingevolge de Arbeidswet 1919. 

5. Dit besluit treedt in werking op het in 
artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
bedoelde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden g•zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AA.LBERSE. 
( Uitge-J. 4 Oct. 1920.) 

27 September 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van een Algemeenen Maatregel van Be
stuur als bedoeld in artikel 31, eerste en 

1 
zevende lid, en artikel 68, elfde lid, der 
Arbeidswet 1919. S. 758. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 1 September 1920, n°. 2914, afdee
ling Arbeid ; 

Gezien het eerste en het zevende lid v wn 
artikel 31 en het elfde lid van artikel 68 der 
Arbeidswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1920, n°. 51); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 20 September 1920, n°. 3074, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. I. Vrijstelling wordt ver!eend van 
de verpliohtingen om ten aanzien van mannen, 
die ui_tsluitend of in hoofdzaak den hierna I 

onder A of B aangegeven arbeid verrichten, 
a. den arbeidstijd op dagen, waarop zij 

meer dan vijf uren in eene fabriek of werk
plaats arbeid verrichten, na ten hoogste vier en 
een half uur arbeid af te wisselen door een onaf. 
gebroken rusttijd van ten minste een half uur, 

b. het tijdstip van begin en einde van de 
rusttijden, die gelegen zijn tussohen het tijd • 
stip van begin en einde van hun dagelijkschen 
werktijd, op de arbeidslijst te vermelden, mits 
daarop aantal en duur dier rusttijden zijn 
vermeld, 

een en ander, voor wat betreft den onder 
A 5 of 6 of B aangegeven arbeid, onder voor
waarde, dat de tijd, verloopende tusschen 
b!lgin en einde van hun arbeid, indien deze 
deel uitmaakt van werkzaamheden die dag en 
nacht worden voortgezet, geheel als werktijd 
wordt in rekcning gebracht, behoudens een rust
tijd · van ten hoogste een half uur of twee rust
tijd!'n van te zamen ten hoogste een half uur. 

A. 
1. Arbeid als stoker of als machinist of 

machinedrijver bij stoomwerktuigen , elec
tro-motoren, gas-, olie - of benzine
motoren of als schakelbordwachter of 
als smeerder van drijfwerk. 

2. Arbeid in door wind- of waterkracht 
gedreven molens. 

3. ;trbeid bestaande in het houden van toe
zicht of controle . 

4. Bewakingsdiensten. 
5. Het bedienen van distilleer-, vacuum-, 

kook-, roer- en extractietoestellen, indien 
de arbeid niet naar willekeur onderbroken 
kan worden en vervanging van den arbei 
der niet mogelijk is . 

6. Het bedienen van toestellen in gasfabrie
ken, van eesten en van drooginrichtingen. 

B. 
1. In stearinekaarsenfabrieken : werkzaam

heden a.an het chemisch continuproces 
en het indampen van glycerineoplossingen. 

'?!. In oliefabrieken, olieraffinaderijen en vee
voederfabrieken: werkzaamheden bij de 
zuiveringstoestellen, de pletwalsen, de 
voor- en de napersen, transportinrichtin
gen, oliewringers, slag- en losheien, 
filterpersen, centrifuges, extractie- en 
raffineertoestellen en in de lijnmeelmalerij. 

3. In vethardingsfabrieken : werkzaamhede; 
bij het chemisch continubedrij f. 

4. In zwavelzuurfabrieken: werkzaamheden 
als kamerwacht. 

· 5. Stikstof-, zuurstof-, koolzuur- en water
stoffabrieken : werkzaamheden bij de 
bereiding en samenpersing der gassen. 
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6. In papier -, stroostof-, cellulose- en stroo
cartonfabrieken: werkzaamheden bij de 
pa.pier-, stroosfof., cellulose- of stroo· 
cartonmachine (baan) en bij de werktui 
gen en toestellen, die noodzakelijk moeten 
doorloopen zoolang deze machine in be· 
weging is. 

7. In textielfabrieken : het bedienen van 
sterkmachines, arbeid aan verf-, beits-, 
zuur- en bleekbaden, het bedienen van 
druk- en droogmachines en arbeid in de 
plaa.tzengerij. 

8. In kunstzijdefa.brieken: alle werkzaa.m
heden, direct verband houdende met 
verva.a.rdiging van kunstzijde met uit
zondering van de mecha.nische bewerking 
er van . 

9. In aarda.ppelmeelfa.brieken: alle werk
za.a.mheden bij de verwerking van a.a.rd
a.ppelen tot a.a.rdappelmeel va.na.f het 
brengen der aa.rda.ppelen in de zwem 
goten tot den opslag van aardappelmeel 
in het magazijn. 

10. In dextrine-, glucose-, stroop- of stijfsel 
fabrieken :· het bedienen der continu
werkende werktuigen en toestellen voor 
de bereiding van· dextrine, glucose, 
stroop of stijfsel. 

11. In beetwortelsuikerfabrieken: a.He werk
za.amheden bij de verwerking van beet
wortelen tot suiker va~af het brengen 
der beetwortelen in de zwemgoten tot 
den opslag van suiker in het magazijn. 

12. In suikerra.ffinaderijen : het suikersmelten, 
het suikerkoken en het bedienen der 
filterpersen . 

13. In fabrieken van verduurzaamde levens
middelen : het bedienen van steriliseer
toestellen en kookketels . 

14. In bierbrouwerijen : het brouwen. 
15. In bra.nderijen, gist- en spiritusfa.brieken : 

arbeid als brander en bij de gistbereiding. 
16. In meelfabrieken: het bedienen en bewa.- ' 

ken van maal-, droog- en zuiveringstoestel
len en -werktuigen. 

17. In rubberfa.brieken en electrische draad. 
en ka.belfa.brieken : werkzaa.mheden bij het 

· mengen en vulcaniseeren van rubber. 
2. Een man, die arbeid verricht als in het 

eerste lid bedoeld, ma.g gedurende zijne in dat 
1id bedoelde rusttijden verblijven op een besloten 
plaats, waar alsdan de bedrijfsarbeid wordt 
verricht. 

2. 1. Vrijstelling wordt verleend van de 
verplichting om op dagen, waarop arbeiders 
meer dan vijf uren in een fabriek of werkpla.ats 
arbeid verrichten, na ten hoogste vier en een 

half uur arbeid dezen af te wisselen door een 
onafgebroken rusttijd van ten minste een 
half uur: 
A ten aanzien van mannen, wier arbeids

tijd in zijn geheel gelegen is tusschen 
6 uur des namiddags en 6 UIJr des voor· 
middags, . 

B. ten aanzien van mannen en jongens, die 
arbeid verrichten in glasfa.brieken bij 
smelt-, koel- en strekovens, en 

C. ten aanzien van mannen en jongens, die 
a.rbeid verrichten in schroefbouten- en 
moerenfa.brieken, bij gloeiovens en bij 
het bewerken van gloeiend metaa.l, 

een en ander onder voorwaarde dat : 
a. de arbeid wordt onderbroken door ten 

minste twee rusttijden van ten minste een 
kwartier, de eerste• gelegen tusschen l½ en 
3 uur ua het begin, de laatste tusschen 3 en 
1 ½ uur v66r het einde van den arbeid, en 

b. tusschen begin en einde van den a.rbeid 
niet meer dan 8½ uur verloopen. 

2. Arbeiders, die arbeid verrichten in 
gJasfabrieken bij smelt-, koel- en strekovens, 
mogen gedurende de rusttijden, die gelegen 
zijn tusschen het tijdstip van begin en einde 

an hun dagelijkschen arbeid, verblijven op een 
besloten plaa.ts, waar alsdan de bedrijfsarbeid 
wordt verricht. 

8. 1. Vrijstelling wordt verleend van de 
verplichting om ten aa.nzien van arbeiders, 
die den hierna vermelden arbeid in fabrieken 
of werkpla.atsen verrichten, het tijdstip van 
begin en einde van de rusttijden, die gelegen 
zijn tusschen het tijdstip van begin en einde 
van hun da.gelijkschen werktijd op de arbeids
lijst te vermelden, onder voorwa.arde, dat 
daarop aantal en duur dier rusttijden op de 
arbeidslijst zijn vermeld. · 

A. 
Het bedienen van personenliften. 

B. 
1. In vetsmelterijen : het bedienen van 

smeltketels. 
2. In lak-, olie- of vernisstokerijen : het 

stoken van lak, olie of vernis. 
3. In zeepfabrieken : het zieden. 
4. In zoutziederijen : het trekken van zout 

uit de ·pannen. 
5. In beschuit-, koek-, banket- en biscuit

bakkerijen en ouwelfa.brieken : het be
werken van deeg en het bedienen van ovens, 

6. In boter- en kaasfabrieken, ontroom
stations, melkinrichtingen, fabrieken van 
gecondenseerde melk of melkpoeder : alle 
werkzaamheden vanaf het ontvangen 
der melk tot het verpakken of tot h~t 
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opslaan van het onverpakte produrt in \ in het op den kant zettenofvandesteenplaatsen 
het magazijn. I naar de stapels dragen van ongebakken steen ! 

7. In, fa.brieken of werkplaatsen, die tevens ' d. in eii- en teensohillerijen; 
winkel zijn: het verkoopen en met den - e. in voenderijen; 
,erkoop onmiddellijk in verband sta.ande f. in vlasserijen, wier arbeid bestaat in het 
werkzaamheden. roten, drogen en keeren van het vlas ; 

G. onder voorwaarde, dat op de arbeidslijst zijn 
Werkzaamheden a.ls bedoeld in artikel 36 vermeld het aantal werkuren per dag en per 

van het Werktijdenbesluit voor fa.brieken of week alsmede het uur, waarop de arbeid op 
werkplaatsen 1920 voorzoover niet genoemd in zijn vroegst mag aanvangen en het uur, wa.arop 
artikel 1, eerste lid, onder A. de arbeid op zijn la.atst mag eindigen. 

2. Vrijstelling wordt verleend van de 2. Vrijstelling wordt verleend ten a.anzien 
verpliohting om ten aanzien van arbeiders, van eik- en toensohillerijen en veenderijen van 
die in broodbakkerijen arbeid verriohten de verpliohting tot bet ophangen der arbeids. 
bestaande in het be werken van deeg en he lijst, onder voorwaarde dat deze op aanvrage 
bedienen van ovens, het tijdstip van begin van een der in artikel 84 der Arbeidswet 1919 
en einde van de rusttijden, die gelegen zijn bedoelde ambtenaren in de fabriek of werk
tussohen het tijdstip van begin en einde van plaats onmiddellijk wordt ter inzage verstrekt. 
hun dagelijksohen werktijd, op de arbeidslijsi 6. Vrijstelling wordt verleend van de 
te vermelden. verpliohting om op de arbeidslijst de tijdstippen 

3. Een arbeider, die arbeid verrioht als van begin en einde van rusttijden en van het 
bedoeld in het eerstf: lid, onder B, 5, 6 of 7 einde van den dagelijksohen werktijd te ver
of G en in het tweede lid, mag gedurende zijn melden ten aanzien van: 
rusttijden verblijven op een besloten plaats, a. mannen in ijzer- of staalgieterijen, 
waar alsdan de bedrijfsarbeid wordt verrioht. werkzaam bij het gieten of wat daarmede 

4. 1. Vrijstelling wordt verleend van de onmiddellijk in verband staat ; 
verpliohting om een arbeidslijst samen te b. mannen in -walswerken, · werkzaa.m bij 
Stellen en op te hangen, geldend voor mannen, ovens of walsen; 
die in een oontinu-werkend bedrijf ingedeeld c. mannen in smederijen van zware stukken, 
zijn in drie of vier elkaa.r afwisselende ploegen, werkzaam bij de ovens of bij het smeden van 
onder voorwaarde : zware stukken, 

a. dat op zoodanige wijze, dat daarvan onder voorwaarde, dat worden vermeld het 
gemakkelijk kan worden kennis genomen•, een uur, waarop de arbeid u.iterlijk mag worden 
dienstrooster wordt samengesteld en opge- geoindigd, het aantal en de duur der rusttijden 
hangen, waarop duidelijk is aangegeven J\oe en het maximum aantal werkuren per dag en 
d e werktijd der versohillende ploegen en de per week. 
ploegwisseling geregeld zijn, en 7. Dit besluit kan worden aangehaald 

b. dat het bepaalde in artikel 68, vierde, onder den naam ,,Rusttijden- en Arbeids
v:ijfd e, zevendtl, aolitste, negende en tiende lijstenbe~luit voor fa.brieken of werkplaatsen" 
lid der Arbeidswet 1919 ten aanzien van de met bijvoeging van het jaartal van het Staa1,, 

arbeidslijst, ten opziohte van het dienstrooster blad, waarin het is geplaatst. 
wordt inachtgenomen. 8. 1n dit besluit wordt onder ,,mannen", 

2. Onze Minister kan voor alle of voor ,,arbeiders", ,,fa.briek of werkplaats", ,,arbeid'.', 
sommige ondernemingen den vonn van het ,,arbeid;lijst", ,,jongens" versta.an hetgeen 
rooster vaststellen . daaronder wordt verstaan ingevolge de Arbeids-

5. 1. Vrijstelling wordt verleend van de wet 1919. 
verpliohting om op de arbeidslijst het tijdstip 9. Dit besluit treedt in werking op het 
,an begin en einde van den dagelijksohen in artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
werktijd en van de daartussohen gelegen rust- bedoelde tijdstip. 
tijden in te vullen ten aanzien van arbeiders : Onze Minister van Arbeid is belast met de 

a. in inriohtingen tot eerste bewerking van uitvoering van dit besluit, dat in het Staatablad 
,ersohe viseh. gamalen of sohelpdieren, in zal worden geplaatst en waarvan afsohrift zal 
visohrookerijen, -drogerijen, -zouterijen of pak· worden gezonden a.an den Raad van State . 
kerijen; Het Loo, den 27sten September 1920. 

b. wier arbeid besta.at in het spleeten en WILHELMINA·. 
azen van hoekwant voor de botvissoherij ; De Minister van Arbeid, . AALBEBSE. 

c. in steenbakkerijen, wier arbeid bestaat ( Uitgeg. 4 Oct . 1920.) 
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27 eptemhP.r 1920. B EQLTTIT tot opheffing van menten va.n Algemeen Bestuur en a.an de Alge
de Departementen van Oorlog en Marine meene· Rekenk11mer. 
en tot instelling van een Departement van , Het Loo, -len 27sten September 1920. 
Algemeen Bestuur, dat den naam zal WILHELMINA. 
dragen van Departement van Defensie. \ De Minister van Oorlog, W. F. POP. 
S. 759. De Minister van Marine a. i., 

- I ~~~ 
Wir WILHELMINA, lr!'IZ . De Minister van Buitenl.andsche Zalcen, 

Op het gemeensohappelijk rapport van Onze \ vAN KARNEBEEK. 
Ministers van Oorlog, van Mari~e a. i., va~ Bui- , De Mi"'."i~ter van ,Tus_titie, HEEMSKERK. 
tenlandsohe Zaken, van Jnst1 t1e, van Bmnen- De .Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Janrl ~ohe Zaken, van Finanoien, van Waterstaat, CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, van Ko- 1 De Minister v. Financitn, DE VRIES. 
tonien, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- De Min·ister van Waterstaat, 
pen. ,·an Arbeid van 7 August11s 1920, Geheim, A. A. H. W. KoNIG. 
Litt . K. 86; De Ministervan.Landbouw, Nijverheid en Handel, 

Den Raad van State gehoord (advie~ van 14 H . A. v. IJsSELSTEIJN, 
September 1920, n··. 64, Geheim, Litt. 0 11); De Mini.ster v. Kolonien, DE GRAAFF. 

Den Raad van Defensie gehoord (advies De Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
van 13 September 1920, n . 254 Geheim, schappen, J. TH. DE VISSER. 
lste Afd.) ; De Minister van Arbeid. AALBERSE. 

Gezien de nadere gemeenschappelijke rappor- ( Uitg,g. l Oct. 1920.) 
ten van Qnze voornoemde Minister> van 21 
September 1920, Litt. S 102 en T 102; 

Gel11t op artikel 77 der Grondwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

I. Op te heffen de Departementen van Ma
rine en van Oorlog ; 

II. In te stellen een Departement van alge
meen beqtuur. dat den naam zal dragen van 
Departe[!lent van Defensie ; 

III. Aan het Hoofd van dat Departement 
op te dragen de zorg voor de uitvoering van al 
de maatregelen, die tot dusver bij Onzen Minis
ter van Marine of Onzen Minister van Oorlog 
beru•tten; 

IV. Op het Hoofd van dat Departement 
gaan over a.lie bevoegdheden en verplichtingen 
bij algemeenen maatregel van bP.stuur of bij 
Koninklijk Bes!uit verleend en opgelegd aan 
Onzen Minister van Marine of Onzen Minister 
van Oorlog. 

Alie ministerieele besohikkingen, aanwijzin
gen en andere beslissingen, genomen of gedaan 
door of namens Onzen Minister van Marine of 
Onzen Minister van Oorlog worden geacht door 
Onzen Minister van Defensie te zijn gehand
haafd; 

V. Dit Besluit treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen datum ; 

VI. Onze Ministers van Oorlog en van Ma
rine zijn, ieder voor zoovecl hem betreft, belast 
met de uitv'>ering van dit Besluit, dat in het 
Staatsblad. zal worden geplaatst en waarvan af
schri[t za.l worden gezonden aan de beide Ka
mers der Staten-Generaal, aan a.lie Departe-

28 September 1920. BESLUIT tot vaststellingvan 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
houdende een regeling der premiebetaling 
door middel van dagzegE-ls . S. 760. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordraoht van Onzen Minister van 

Arbeid van 7 Augustus 1920, n°. 5080, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 408, eerste lid, der Invalidi-
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 September 1920, n°. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van 23 September 1920, n°. 5785, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat het wensohelijk is ten aan
zien van de premiebetaHng van arbeiders, wier 
dienstbetrekking voor minder dan 4 dagen is 
aangegaan en korter dan 4 dagen duurt, als
mede voor arbeiders, die in den regel in dezelfde 
kalenderweek niet !anger dan drie dagen in 
dienst van denzelfden werkgever werkzaam 
zijn, regelen te stellen, welke afwijken van het
geen te dien aanzien in de Inva.liditeitswet be
paald is; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen als volgt : 
Art. 1. In afwijking van het in hoofdstuk III 

van de Tweede Afdeeling der Invaliditeitswet 
bepaalde gelden ten aanzien van a.rbeiders, wier 
dienstbetrekking voor minder dan vier dagen 
is aangegaan en korter dan vier dagen duurt, 
alsmede voor arbeiders, die in den regel in de-
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zelfde kalenderweek niet !anger dan drie dagen 
in dienst van denzelfden werkgever werkzaam 
zijn, de volgende bepalingen. 

2. Over elken dag, een gedeelte van een dag 
voor een gebeelen dag gerekend, wordt e~n 
premie gebeven ten bedrage : 

in loonklasse I van 7,5 cent. 
II 7,5 
III 10 
IV ,, 12,5 
V ,, 12,5 

3. De premie wordt betaald door het plakken 
van zegels, dagzegels genoemd, opderentekaart 
van den verzekerde. 

4. 1. Ieder dagzegel strekt ten bewijze der 
betaling van een dagpremie. 

2. Het vierde en vijfde lid van artikel 23(1 
der Invaliditeitswet zijn op de dagzegels van 
toepassing. 

5. 1. Voor de berekening van den wacht
tijd in de Invaliditeitswet gesteld voor bet recht 
op een der renten ingevolge die wet, geldt be
boudens het bepaalde in het volgende lid, elke 
dagpremie, waarvan de betaling bewezen wordt 
door bet op. de kaart geplakte dagzegel, als 
weekpremie. 

2. Voor de berekening van den wacbttijd, 
in de Invaliditeitswet gesteld voor bet recbt op 
rente, als bedoeld in artikel :,73 dier wet, gelden 
vier dagpremien, waarvan de betaling bewezen 
word door de op de kaart geplakte dagzegels. 
a.ls Mn weekpremie. Minder dan vier dag
zegels worden bij die berekening verwaarloosd. 

3. Is ten gevolge van de in de vorige leden 
aangegeven berekening het aantal weekpremien 
grooter dan het aantal weken, verstreken tus
scben den op de rentekaart vermelden dag, 
wa-a.rop zij is aangevangen geldig te zijn, en 
dien, waarop zij buiten gebruik is gesteld, dan 
wordEln die meerdere premien voor de bereke
ning van den wachttijd niet medegerekend. 

6. 1. Een da,gzegel van 7 ,5 cent wordt geacbt 
geplakt te 7jjn ter betaling van een dagpremie 
in de tweede loonklasse ; een dagzegel van 12,5 
cent ter betaling van een dagpremie in de vijfde 
loonklasse. 

2. Bij de vereffening der rentekaart worden, 
ter berekening van bet aantal weekpremien, 
waarvan de beta.ling geacbt wordt te zijn be
wezen, de dagzegels herleid tot een aantal rente
zegels, in tote.al dezelfde waarde vertegenwoor
digende als de op de kaart geplakte dagzegels. 
Het bedrag, vertegenwoordigd door de op de 
kaart geplakte dagzegels, wordt daartoe ge
deeld door het bedrag der weekpremie, ver
scbuldigd voor de loonklasse, waarin de meer-

derbeid der dagpremien betas.Id zijn; indien 
bet overschot niet gelijk is aan een weekpremie, 
wordt het afgerond tot de naastbij zijnde -week
premie. De aldus verkregen uitkomst vormt 
bet aantal weekpremien. 

7. Voor zoover in de voorgaande a.rtikelen 
niet anders is bepaald, zijn ten aanzien van de 
verzekerden, bedoeld in artikel 1, de bepa.lingen 
van hoofdstuk III van de tweede afdeeling der 
Invaliditeitswet van ' toepassing met de wijzi
gingen, welke de beta.ling der premie door mid
del van dagzegels vordert. 

8 . Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit beslnit, dat in het Staatsbl.aa 
za.l worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Mi1iister van Arbeid, AALB:&RSE. 
(Uitgeg . 12 Oct . 1920.) 

28 September 1920. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 19 Fepruari 
1920 (Staatsblad n°. 83) tot uitvoering van 
artikel 19 der Gezondheidswet. S. 761. 

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

Arbeid van 2 Augustus 1920, Afdeeling Volks
rrezondheid no. 14693, betreffende Ons besluit 
;an 19 Februari 1920, Staat-sblad n°. · 83; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
Augustus 1920, n°. 17); 

Gezien bet nader rapport van Onzen llinister 
van Arbeid van 20 September 1920, n°. }6027, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
va.st te stellen de n11volgende wijzigingen ,an 

Ons bovengenoemd besluit: 
10. In het tweede lid va.n a.rtikel 2 wordt 

voor: ,,dertig" gelezen ,,vijftig". 
20. Aa.n bet vierde lid va.n artikel 2 wordt 

de volgende zin~nede toegevoegd: 
,,Wij bebouden Ons voor een lid van den Ge

zondheidsraad, die ook lid wa.s van den opge
heven Centralen Gezondheidsraad, met behoud 
van zijn lidmaatschap tot secretaris te be
noemen." 

30_ Aan bet eerste lid van artikel 14 wordt 
de volgende zinsnede toegevoegd : 

,,Onze Minister kan, zoolang de woning
scbaa.rscbte dat onvermijdelijk maakt, toestaan, 
dat een boofdinspecteur elders dan te 's-Graven
hage gevestigd is." 

4°. De tweede zin van a.rtikel 20 wordt ver· 
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vangen door de volgende zinnen : ,,Hij hee!t 
i;nede de leiding van het toezicht op de hand
having van de wet van 1 Juni 1865 ( Staatsb/,a,d 
1:1°. 60) regelende de uitoefening van de genees
kunst. zooals die wet bij latere wetten is gewij 
zigd. De hoofd-inspecteurvoor de kinderhygiene 
heert de leiding van de werkzaamheden . die 
voor zijn dienstvak voortvloeien uit artikel 5 
van de wet van 17 Augustus 1878 (Staatsb/,a,d 
n°. 127) tot regeling van het lager onderwijs, 
zooala die wet bij latere wetten is gewijzigd." 

5°. Na artikel 26 wordt ingevoegd een nieuw 
a rtikel, luidende als volgt : 

26a. I. ,,De inspecteur voor -de besmette
lijke ziekten is belast met het toezicht op de 
handbaving van de wet van 1 Juni 1865 (Staats
b/,a,d n°. 60) regelende de uitoefening van de 
geneeskunst, zooals die wet bij latere wetl;jln is 
gewijzigd. 

2. De inspecteur, bedoeld in artikel 5 van 
de wet van 17 Augustus 1878 (Slaatsblad n°. 127) 
tot regeling van het lager onderwijs, zooals die 
wet bij late1-e wetten is gewijzigd, is de inspec
teur voor de kinderhygiene." 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit bes;luit, dat in het Staatsb/,a,d 
zal worden gepla.atst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 28sten September 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini.~ter van Arbeid, AALRERSE. 
( U itgeq. 7 Oct. 1920 ) 

28 September 1920. BESLUIT tot nadere 
wijziging van artikel 4 van het besluit van 
19 Mei 1917 (Staat b/,a,d n°. 404), houdende 
bepa.lingen betreffende den Geneeskunc;ligen 
Raad van het Departement van Kolonien. 
s. 762. 

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

Kolonien van 23 September 1920, 8ste af
deeling, n°. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De bedragen, genoemd in het eerste 

lid van artikel 4 van Ons besluit van 19 Mei 1917 
(Staatsblad n°. 414), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit , van 15 Januari 1920 (Staatsblad 
n°. 20), worden verhoogd met f 500 •en a.lzoo 
gebracht onderscheidenlijk op f 3500, f 4000 
en f 3000. 

2. Het tweede lid· van genoemd artikel 4 
wordt gelezen a.ls volgt: 

2. De . pla.atsvervangende leden genieten 
eene toelage naar reden van f 250 . 's jaars, 
benevens een daggeld van f 10 voor elken da.g, 

waarop door hen a.an de werkzaamheden ,an 
den Ra.ad is deelgenomen . 

3. Dit besluit werkt terug tot 1 Januari 1920. 
Onze Minister van Kolonien is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarva.n afschrih 
za.l worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en dat in het Staatsblad en in de Staats
courant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten September 1920. 

WILHELMINA. 

De Mini~ter van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 12 Oct. 1920.) 

28 September 1020: KoNmKLIJK BESLUIT. 
]]r zijn geer voldoende termen aanwezig 

om in eene instructie voor de gemeente
vroedvrouwen op te nemen eene bepaling 

. betreffende het geval dat eene vroedvrouw, 
in eene verlossing geroepen wordende, de 
gevraagde hulp weigert omdat men haar 
niet v;ooruit betaalt, waar de instructie 
reeds eene bepaling inhoudt ter voorko
ming van wangedrag, verzuim of nalatig
heicl der vroedvrouw in hare betrekking. 

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

den Inspecteur van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondbeid voor Zuid-Holland en Zeeland 
tegen het beslui t van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 29 Maart 1920, B,n°. 1107 
(4e afd .), G. S. n°. 41 /1, waarbij ongegrond is 
verklaard zijn bezwaar tegen art . 9 der in
structie voor de gemeente-vroedvrouwen te 
Hardinxveld ; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juli 1920, n°. 203; 

Op. de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 September 1920, 
no. 6921, afd. Armwezen ; 

0. , da.t de raad der gemeente Hardinxveld 
bij besluit van 5 Februari 1920 eene instructie 
voor de gemeente-vroedvrouwen heeft vastge
steld, waarvan de artt. 9 en 10 luiden als volgt : 

Art. 9. De vroedvrouwen in eene ver
lossing geroepen wordende, · zijn verplicht 
da.a.raa.n onmiddellijk gevolg t e geven. Zij 
zullen, op verbeurte van drie ma.a.nden tracte
ment, de gevraa.gde hulp ruet mogen weigeren, 
omdat men haar ruet vooruitbetaalt. 

Art. 15. Bij wangeclrag, verzuim of na
latigheid in hare betrekking kunnen zij door 
Burgemeester en Wethouders worden geschorst 
voor hoogstens een maand, met verlies van 
tractement ; 



1920 29 S E P 'r E M B E R. . 858 

dat de Inspecteur van het Staatstoezicht I clie zij er aan mag stellen, haar onmogelijk 
op de Volksgezondheid tegen artikel 9 be- I wordt gemaakt, waar door haar noodzakelijk 
zwaar heeft ingebracht, op grond dat dit I geachte maatregelen, waarmede zij tijdig het 
artikel in zijne algemeenheid niet toelaatbaar hoofd van het gezin in kennis had gesteld, 
is; dat het gemeentebestuur alleen de bevoegd- achterwege gebleven zijn, zoodat zij b.v. zich 
heid heeft de vroedvronw te verplichten hulp a.an eene besmetting moet blootstellen, waardoor 
te verleenen bij on- en minvermogenden; zij geruimen tijd niet in staat 1..al zijn haar 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van ambt te vervullen; dat zij ook geroepen kan 
29 Maart 1920, B, n°. 1107 (4e afd.), G. S. n•,. worden bij een niet-onvermogende, clie haar 
41/1, bovengemeld bezwaar ongegrond hebben niet heeft betaald voor vroeger bewezen 
verklaard uit overweging dat de in de instructie diensten, ofschoon ruj daartoe wel in staat was, 
geregelde betrekking niet is die van vroed- en clie weigerachtig i~, · omdat hij weet, dat 
vrouw belast met de gemeentehjke armcn- de vroedvrouw, ook al verzuimt hij zijn plicht, 
practijk, maar clie van gemeente-vroedvrouw; toch weer haar hulp moet verleenen ; dat in 
dat toch nergens uit de instructie bhjkt dat al deze en dergelijke gavallen de vroedvrouw 
de taak van de vroedvrouw bedoeld is als te het recht moet hebben haar hulp te weigeren; 
zijn beperkt tot verloskuncligen bijstand aan dat de gemeenteraad gemeend heeft tegen de 
on- en minvermogenden ; dat integendeel weigering tot het verleenen van hulp op grond 
uit art . 8 blijkt d4t de vroedvrouw ook prak- van niet-vooru.itbetaling eene strafbepaling te 
tijk zal hebben uit te oefenen in meer gegoede moeten opnemen, en we! ,,verbeurte van drie 
kringen ; dat de gemeenteraad krachtens maanden tractement" ; dat, afgezien van 
art . 135 der Gemeentewet bevoegd, is de be- zijn bezwaar tegen het verbod zelf, en aannemen
trekking van gemeente-vroedvrouw in den de, dat eene speciale strafbepaling nooclig 
bovenbedoelden ruimen zin in het !even te is, hij deze straf onevenredig hoog acht ; dat 
roepen en dat de hier ingestelde betrekking derhalve art. 9 i_n zijn tegenwoordigen vorm 
kennelijk de strekking heeft dat het daarvoor niet kan blijven bestaan ; 
toegekende sa.laris zal clienen ter verzekering 0., dat, waar art . 15 der Instructie eene 
dat V'erloskunclige hulp door alien in de ge- algemeene bepaling inhoudt ter voorkoming 
meente, die da.a.raan behoefte hebben, zal van wangedrag, verzuim of nalatigheid der 
kunnen worden ingeroepen ; dat derhalve in vroedvrouw in hare betrekking, geen voldoende 
art. 9 der instructie aan de vroedvrbuw, mede termen aanwezig zijn boventlien eene be
belast met de armenpraktijk, geen verplich- paling op te nemen betreffende het geval, 
tingen worden opgelegd vreemd aan haar ambt, dat eene vroedvrouw, in eene _verlossing ge
maar verplichtingen uit haar ambt voort- roepen wordende, de gevraagde hulp w~igert 
vloeiende ; omdat men haar niet vooruit betaalt ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten Gezien art. 36 der Armenwet; 
de Inspecteur bij Ons in beroep is gekomen, Hebben goedgevonden en verstaan : 
aanvoerende dat hij zich bij nadere overweging de bezwaren, door den Inspecteur van het 
kan vereenigen met de beschouwingen. van Staatstoezicht op de Volksgezondheid inge
Gedeputeerde Staten over het in het !even bracht tegen art . 9, 2e zinsnede der Instructie 
roepen van de betrekking van gemeente- voor de gemeente-vroedvrouw te Hardinxveld, 
vroedvrouw in ruimeren zin ; dat echter zijn gegrond te verklaren. 
bezwaar dat het a.rtikel in zijne algemeenheid Onze Minister van Binnenl. Zaken ,s be-
te ver gaat, is blijven bestaan ; dat immers 
de vToedvrouw verplicht worot zonder eenige 
beperking ha.a.r hulp te verleenen a.an alien, 
welke die hulp behoeven, terwijl zij, ook al 
heeft zij ernstige en dringende redenen, de 
bevoegdheid om clie hulp te weigeren mist; 

dat met de mogelijkheid van hot bestaan 
van dergelijke redenen rekening client te worden 
gehouden ; dat zij kan geroepen worden in 
een gezin, waar zij a.an oneerbare handelingen 
blootstaat, waar zij gevaar loopt zedelijk of 
1ichamelijk mishandeld te worden, wa.ar het 
verrichten van ha.ar taak naar de eischen, 

last, enz. (A. B.) 

29 September 1920. BESLUIT, houdende vast
stelling van voorschriften, als bedoeld bij 
artikel 23 van de Handelsregisterwet 1918 
(Staatsblad · n°. 493). S. 763. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Justitie en van La.ndbouw, Nijverheid en 
Handel van 14 Juli 1920, Eerste afdeeling C., 
n°. 866 en van 6 Juli 1920, n°. 8118, afdeeling 
Handel; 

Gelet op artikel 23 der Handelsregisterwet 
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1918, (Staatsblad n°. 493) gewijzigd bij de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 151); 

Den Raad van State gehoord (Advies van 
10 Augustus 1920, no, 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 September 1920, 
Eerste afdeeling C, n°. 826, en van 18 Sep
tember 1920, n°. 11239, Afdeeling Handel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met ingang van het tijdstip, waarop de Han

delsregi~terwet 1918 (Staatsblad n°. 493), ge
. wijzigd bij de wet van 26 Maart 1920 (Staats
blad n°. 151), in werking zal treden, vast te 
stellen het bij dit besluit gevoegde reglement, 
genaamd .,Handelsregisterreglement" , hou
dende voorschriften als bedoeld in artikel 23 
van de Handelsregisterwet 1918 (Staatablad 
n°. 493), gewijzigd bij de wet van 26 Maart 
1920, (Staatsblad n°. 151). 

Onze Ministers van Justitie en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afachr;ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 29sten Septem_ber 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

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

(Uitgeg. 2 Dec. 1920.) 

HANDELSREGISTERREGLEMENT. 

Par. l. Al,genieene bepalingen. 

Art. 1. In dit Reglement wordt verstaan 
onder: 

a. ,.de Wet" : de Handelsregisterwet 1918 
Staat.sblad n°. 493), gewijzigd bij de wet van 
26 Ma.art 1920 (Staatsbla.d n°. 151). 

b. ,,de Kamer" : de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken, waar het handelsregister gehou-
den wordt. · 

c. .,de Secretaris" : de secretaris der Kamer 
van Koophandel en Fabrieken. 

2. 1. De Secretaris is · belast .met het be
heer van het handelsregister en de in verband 
daarmede ontvangen gelden. Hij is deswege 
verantwoordelijk aan de Kamer en a.an hare 
instructiiin onderworpen. 

2. Door de .Kamer kan bij reglement, van 
orde worden bepaald, dat de Secretaris voor 
het verrichten van handelingen, welke de Wet 
of dit reglement hem opdragen, kan worden 
vervangen door een adjunct-secretaris of door 
antler daartoe aan te wijzen personeel. 

Par. 2. Het doen der opga·cen. 

3. 1. Voor het doen der opgaven, voor
geschreven bij de artikelen 5 t/m. 15 en 17 
t/m. 19 der Wet worden door de Kamer op
gaafformulieren - ingericht naar den rechts
vorm, waarin de in te schrijven handelszaak 
wordt gedreven - verkrijgbaar gesteld. 

2. Voqr elke opgaaf worden 3 formulieren 
met geHjkluidenden tekst, <loch in onderling 
verschillende kleur, nl. oranje, wit, en groen 
ter invulling gegeven. 

3. Deze opgaafformulieren kunnen door 
belanghebbenden ten bureele der Kamer kos
teloos worden afgehaald, of schritteHjk alda.ar 
warden aangevraagd· onder toezending der 
kosten van verzending. 

4. De Secretaris zal, desgewenscht, ten 
bureele der Kamer de noodige inlichtingen 
voor het invullen der opgaafformulieren geven. 

5. 1. De formulieren, bedoeld in artikel 3, 
zullen ingevuld en eigenhandig onderteekend, 
ten bureele der Kamer door of vanwege hem, 
die tot het doen van de opgaaf verplicht is, 
moeten worden ingeleverd. 

2. Eene machtiging tot het doen van eene 
opgaaf moet gelegaliseerd zijn door den burge
meester der gemeente, waarin de lastgever 
gedomicilieerd is en wordt aan net oranje 
opgaafformulier gehecht. 

3. De Secretaris kan er genoegeri mede 
nemen, clat uitvoerige omschrijvingen als b.v. 
regelingen bij vennootschappen, huwelijksche 
voorwaarden, enz. in enkelvoud als bijlage 
bij het opgaafformulier worden overgelegd. 
Deze bijlage wordt dan gelegd in het dossier. 
genoemd in artikel 13. 

4. De Secretaris zal er zich zooveel moge
lijk van overtuigen, dat de opgaaf afkomstig 
is van hem, die tot het doen daarvan verplicht 
is, en is bevoegd de opgaaf te weigeren, zoola.ng 
hij niet overtuigd is, dat zij van de betrokken 
persoon zelf afkomstig is. 

!!. 1. Onmiddellijk na. de inlevering zal 
de Secretaris zich vergewissen, dat de inhoud 
der exemplaren van het in triplo ontva.ngen 
opgaafformulier gelijkluidend is en vervolgens . 
summierlijk onderzoeken of deze inhoud vol
doet aan de gestelde voorschriften. 

2. Indien bij het onderzoek, bedoeld bij 
het vorige lid, blijkt, da..t de opgaaf is onjuist, 
onvolleclig of in strijd met de openbare orde 
of de goede zeden, dan wel dat zij ten onrechte 
is gedaan, zal de Secretaris naar gelang der 
omstandigheden in overweging geven een 
betere opga.af in te leveren of cle opgaaf in to 
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trekken en zal hij te dien einde de opgaaf 
teruggeven met zoodanige aanwijzingen, a.ls 
in het belang van het handelsregister dienstig 
zullen worden geoordeeld. Indien geweigerd 
:wordt a.an de aanwijzingcn gevolg te geven, 
zal niettemin worden gehandeld overeen
komstig het volgend artikel. 

7. De opgaafformulieren worden, na het 
onderzoek, bedoeld bij het eerste lid van het 
vorige artikel, van het datu~stempel voorzien· 

8. Als dag, waarop de opgaaf is gedaan, 
geldt die welken het op de opgave gedrukte 
datumstempel aangeeft. 

Par. 3. De inschrijving en d~ doorhaiing, 
aanvulling en u>ijziging daarmn. 

lijk dossier aangelegd . . Alie latere opgaven 
van dezelfde handelszaak komen in denzelf
den dossieromslag. 

2. Alie stukken in de dossieromslagen op 
te nemen, moeten door den Secretar:s zijn 
gewaarmerkt. 

3. De dossieromslagen bevatten aan de 
buitenzijde in duidelijke letters (ter hoogte 
van 1 c.M.) voluit naam en zetel der handels
zaak. 

4. De dossieromslagen worden in de daar
voor bestemde ruimte aan de buitenzijde boven-. 
dien voorzien van een doorloopend nummer 
(dossiernu=er) ter hoogte van 2 c.M. 

5. Het dossiernummer vangt a.an met n°. 1. 
6. De dossieromslagen worden in volgorde 

9. Nadat de opgaven overeenkomstig arti - van het dossiernummer bewaard. 
kel 7 van het datumstempel zijn voorzien, 7. Alie stukken, welke in den dossier
worden zij zoo spoedig mogelijk ingeschreven omslag worden gehecht, worden naar volgorde 
op de wijze a.ls in de artikelen 10 t/m 19 is van ontvangst van eene doorloopende alphabet-
bepaald. letter (acteletter) voorzien. 

10. 1. De opgaafformulieren worden voor- 8. De acteletter begint voor iederen dos-
zien van de ja.arletter (nader omschreven sub sieromslag met a. 
3) en van een doorloopend nummer (opgaa.f- 9. Aan de binnenzijde van den dossier
nummer) naar volgorde van ontvangst. De omslag worden telkens als een stuk wordt 
3 formulieren van dezelfde opgaaf ontvangen bijgevcegd vermeld : de datum, waarop het 
hetzelfde opgaafnummer. stuk ·bij het dossier is gevoegd, de acteletter 

2. Het opgaafnu=er begint elk jaar op van het stuk en de korte nhoud da.arvari. 
1 Januari met n°. 1. I 14. 1. Voor elke ha.ndelsza.a.k wordt een 

3. Voor het opgaafnummer wordt de jaa.r- alpha.betkaart en een nummerkaart gemaakt. 
letter geplaa.tst. Het jaar, waarin het handels- 2. Voorts wordt een alphabetka.art gemaakt 
register in werking treedt, heeft als jaarletter voor ieder natuurlijk persoon, die blijkens 
de letter A het volgende jaar B enz., het 27ste de opgaaf anders dan a.ls houder van niet 
jaar AA, het 28ste jaar AB, enz. volgestorte aandeelen eener naamlooze ven-

11. De groene opgaafformulieren worden nootschap bij de handelszaak is betrokken en 
door den Secretaris voor ,,gezien" geteekend · voor wien niet reeds a.ls de handelszaak onder 

' en a.an de belanghebbenden teruggegeven. eigen naam drijvende, ingevolge ·het vorig lid 
12. 1. De oranje opga.afformulieren wor- van dit artikel, een ~lphabetkaart is gemaakt 

den in volgorde van het opgaafnummer af- 1 15. I. De alphabetkaart der handelszaak 
gelogd en bewaard in daartoe bestemde mappen. bevat naam, zetel en bedrijf daarvan, benevens 

2. De achtereenvolgens afgelegde oranje het nummer van den desbetreffenden dossier
opgaafformulieren worden uiterlijk na ver- omslag. 
loop van een half jaar, te zamen ingebonden. 2. Op de alphabetkaart voor een persoon 

3. De band, wa.arin de oranje opga.afior- , worden vermeld naam, zetel en bedrijf der 
mulieren worden gebonden, wordt voorzien zaak, waarbij de betreffende persoon, benevcns 
van den datum van ontvangst van het eerste i de wijze waarop hij" daarbij, blijkens eene op
en van het laatste daarin opgenomen opgaaf- gaaf, betrokken is. 
formulier, benevens van het desbetreffende I 3. Wanneer van een persoon reeds een 
eerste en Ia.atste opgaafnummer en van de j alphabetkaart bestaat en uit later in te schrij
jaarletter. ven opgaven blijkt, dat hij bovendien bij een 

4. De banden worden bovendicn voorzien of meer andere handelszaken is betrokken, 
van een doorloopend nummer (bandnummer) wordt zulks op de reeds bestaande alphabet-
te beginnen met n°. 1. kaart bijgeschreven. · 

13. 1. De witte opgaafformulieren worden 4. Op de alphabetkaart voor een persoon 
onmiddellijk geplaatst in een dossieromslag worden tevens vermeld het dossiernummer en 
Voor iedere handelszaak wordt een a.fzonder- de acteletter van de opgaaf, waaruit blijkt, 
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dat de persoon bij de handelszaak betrokken is. 
ii. De alphabetkaarten betreifende een 

za.ak of persoon, gerangschikt onder ,,groot
bedrijf" en die gerangschikt onder ,,klein
bedrijf'·' verschillen onderling van kleur. 

6. Do alphabetkn,arten worden alphabetisch 
l ex.i cografisch volgens den naam gerangschikt 
en bewaard. Op kleurverschil van de kaarten 
wordt daarbij niet gelet. 

16. 1. De nummerkaart bovat het dos
siernummer en den naam en den zetel van de 
hande!smak. 

2. Op de achterzijde• van de numme.rkaart 
-worden tevens vermeld de jaarletter en het 
opgaafnummer van alle opgaven, welke achter
€en~olgens van de ha.ndalszaa.k worden in
geschreven. 

3. De nummerkaa.rten wordcn in volgorde 
van het nummer gerangschikt en bewaa.rd. 

17. 1. Indien de K amer eene rechterlijke 
_be8chikking heeft ontvangen waarbij de door
haling, aanvulling of wijziging van het in het 
handelsregister ingeschrevene wordt gelast, 
zal de Secretaris, zooqra. de voorloopige ten
uitvoerlegging is bevolen of de beschikking 
kracht van' gewij sde heeft, tot de doorhaling, 
aanvulling of wijziging overga.an, door een 
authentiek afschrift der rechterlijke bescbik
king in den dossieromslag te plaatsen bij de 
opgaven, wa.arop de beschikking betrekking 
heeft. · 

2. Ieder, die eene rechterlijke beschikking 
als bedoeld in het vorig lid, heeft ontvangen, 
kan, onder overlegging van een authentiek 
afschrift der beschikking, den Secreta11s ver
zoeken tot de doorhaling, aanvulling of wij zi
ging over te gaa.n. 

De Secretaris geeft aan dit verzoek gevolg, 
op de wijze bij het vorig lid bepa.ald, indien 
hem blijkt, da.t de beschikking kracht van 
, ewijsde heeft, dan we! de voorloopige tenwt
voerlegging is bevolen. 

18.. Indien bij rechterlijke uitspra.ak, het
geen in het hanci.eisregister is ingescbreven, 
geheel of glldeeltelijk onrechtmatig is verklaard, 
vindt het vorige a.rtikel dienovereenkomstig 
toepassi ng . 

19. 1. Wa.nneer in het dossier wordt op
genomen een nieuwe opgaaf of eene rechterlijke 
beschikking a.ls bedoeld in artikel 17, wordt 
in de oorspronkelijke opgaaf met rooden inkt 
de noodige aa.nvulling, wijziging of doorha.ling 
aangebracht en daarbij verwezen na.a.r de 
rueuwe opgaaf of de rechterlijke beschikking_ 

2. Doorhalingen mogen slechts op zooda.nige 
wijze worden aa.ngebracht, dat de doorgeha.alde 

woorden, letters of cijfers leesbaar blijven. 
3. Wanneer ecne aanvulling, wijziging of 

doorhaling wordt ingeschreven, die verba.nd 
houdt met de aanteekeningen, welke volgens 
a.rtikel 15, sub 3, moeten worden vermeld op 
de alphabetkaart, wordt de alpha.betkaart 
met de nieuwe opgaaf of rechterlijke beschik
king in overeenstemming gebracht. 

4. Indien een geheel nieuwe opgaa.f of 
rechterlijke beschikking wordt ingescbreven, 
worden de vroegere opgaven, onder verwijzing 
naar de acteletter van de nieuwe opgaaf dia.go
naa l met rood potlood doorkruist. Op de 
nieuwe opgaaf of rechterlijke beschikkin~ 
wordt eventueel verwezen naar bekendma.k.in
gen , welke ingevolge a.rtikel 16 der Wet, om
trent de betreffende handelszaak bereids vroe
ger werden ontvangen. 

Par. 4. l nzage. 

20. De dossiers staan, onder toezicbt van 
den Secreta.ris, voor een ieder kostelooe ter 
inzage, op de dagen en uren, door de Kamer 
te bepalen. De Secretaris is• bij de inzage 
behulpzaa.m en geeft desgewenscht de noodige 
aanwijzingen. 

21. 1. Aan ieder die zulks verlangt, wor
den door den Secretaris gewaarmerkte afschrif
ten en uittreksels verstrekt tegen voldoening 
van veertig cents voor iedere driehonderd 
lettergrepen of gedeelte da.a.rvan. 

2. Schriftelijke mededeeling, dat eene han
delsza.a.k of een feit al da.n niet staat inge · 
schreven, wordt verstrekt tegen beta.ling van 
vijftig cents. 

3. Schriftelijke inlichtingen worden voor
zien van den datum der afgifte. 

4-. Het bedrag der vergoeding wordt op 
het ui ttreksel of het a.fschrift vermeld. 

5. In bet belang van 's lands dienst ,vor
den gegevens als bedoeld sub 1 en 2 van dit 
artikel, kosteloos verstrekt. 

Par. 5. C'entraalregister. 

22. 1. Dubbelen van de alphabetka.a.r
ten, bedoeld bij a.rtikel 15, worden door de 
Kamer kosteloos a.an het depa.rtement van 
L a ndbouw, Nijverheid en H andel gezonden, 
ten behoeve ·van een aldaar te houden centraal 
register. 

2. Toezending der dubbelen geschiedt bin
nen eene week na. opgaa.f ; wijziging wordt 
binnen eene week gem<'ld. 

Par. 6. lnschrijvingskosten. 

23. 1. H et voor de inschrijving van eene 
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ha.ndelszaak, overeenkomstig artikel 19 der I Kooplieden in den zin van de Handelsregis• 
Wet verschuldigde bedra.g, wordt, zoo daar- terwet 1918 (Staatsblad n°. 493) zijn niet: 
over geen verschil bestaat, bij de opgaaf vol I I. Handelslieden, wier belastbaar inkomen 
daan. over elk der laatst verloopen drie belasting. 

2. Het voor eene ingeschreven handels- jaren blijkens den hun opgelegden aanslag in 
zaak jaarlijks verschuldigde bedrag, moet voor de Rijksinkomstenbelasting, ongerekend den 
de eerste ma.al worden voldaan v66r 1 April in artikel 38 van de Wet op de Inkomsten• 
van het jaar, volgend op dat der inschrijving belasting 1914 bedoelden kinderaftrek, minder 
en verder v66r I April van elk volgend jaar. bedraagt dan f 2000 's jaars ot die niet in die 

3. Bij voldoening dezer bedragen wordt belasting zijn aangeslagen. 
hiervoor door den Secretaris eene kwitantie II. De ambachtslieden, die gedurende ten 
afgegeven. minste zes maanden per jaar niet meer per• 

Par. 7. Slotbepa,lingen . . 

24. 1. Het handelsregister is, in het be
lang van het eenvormig beheer, onderworpen 
a.an het toezicht en de instructii\n door of 
namens den Minister van Landbouw, Nijver• 
heid en Handel terzake uit te oefenen en te 
geven. 

2. Vorm, tekst en kleur der kaarten, dos• 
sieromslagen, formulieren, afschriften, uit
treksels en kwitanties, bedoeld bij de artikelen 
3, 13, 15, 16, 21, 22 en 23 worden door den 
Mini~ter van Landbou ·.v, Nijverheid en Randd 
vastgesteld. voorzoover zulks niet iu dit re~le-
ment is geschird. 

?,5, Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel ,.Hand9lsregisterreglement" 
met bijvoeging van jaartal en nummer van 
het Staat8blad, waarin het is geplaatst. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 'lep• 
tember 1920 (Staat8hlad n°. 763). 

Ons bekend, 

De Minister van Ju.!titie, HEEMSKERK, 

De Min. van Landbouw, Nijverhei.d e.n Handel, 

H. A. VAN IJssELSTEJJN. 

29 September 1920. BESLUTT tot uitvoering van 
artikel 2, derde lid, sub b enc, der Han
<lelsregisterwet 1918 (Staatablad n°. 493). 
s. 764. 

WiJ WILHELMINA, EN7. 

Op ue voordracht van Onze Ministers van 
Ju~titie en van Landbouw, Nijverheid en 
Handel van 24 September 1920, Eerste Afdee
ling C, n°. 827, en van 18 September 1920, 
no. 11122, Atdeeling Handel; 

Gelet op artikel 2, derde lid b en "• der Han
delsregisterwet 1918 (Staatablad n°. 493) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van het tijdstip, waarop de 

Handelsregigterwet 1918 (Staatsblad n°. 493), 
gewijzigd bij de wet van 26 Ma.art 1920 (Staats• 
blad no. 151), in werking zal treden, te bepalen: 

sonen boven 18 jaar in hun dienst hebben, 
dan vermeld is in den bieronder volgenden 
staat, terwijl twee personen beneden 18 jaar 
gelijkgesteld worden met Mn persoon boven 
de 18 jaar. 

Aantal per8onen in dierut. 

A 
B 

c. 
D. 
E. 
F. 

beddenmakers 
trassenmakers 
behangers .. 
biljartmakers . 
blikslagers . . 
boekbinders 
borstelmakers 

drukkers .. . 
electriciens . . 

en ma. I 

: I 

· 1 

G. gas- en waterfitters . .

1 
H. hoedenmaaksters . . . 

horloge• en klokkenma-

1 

kers ..... . . . 
huisschilders . . . . 

I. instrumentenmakers. 
ivoordraaiers . . 

K. kappers .... 
kistenmakers . . 
kleermakers . . 
klompenmakers . 
kruiers 

L. 
kuipers ... 
leerlooiers . . 
leidekkers . . 
loodgieters . . 
lijstenmakers . 

M. mandenmakers 
metselaars . . 

een 
een 1 

een 
een 
twee 
een 

een 
een 

een 
twee 

geen 
twee 
geen 
geen 
een 
een 
een 
twee 
twee 
een 
twee 
een 
een 

1 

een 
twee 
een 
een meubelmakers 

molenmakers 
N. naaisters ... 
0. 
P. 

·- 1 een twee 

Q. 
R. 

pannendekkers 
rietdekkers . . 
stroodekkers . . 
passementwerkers . 
pettenmakers . . . 
pompmakers . . . 

rietenmattenmakers . 
rijwielherstellers 

:} 
: I 

: I 

een 

een 
een 
een 

twee 
een 

twee 
twee 
twee 
twee 
drie 
twee 

twee 
twee 

twee 
drie 

een 
drie 
een 
een 
twee 
twee 
twee 
drie 
drie 
twee 
drie 
twee 
twee 
twee 
drie 
twee 
twee 
twee 
drie 

twee 

twee 
twee 
twee 

drie 
tweP. 
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s. schoenmakers . ecn twee 
schoorsteenvegers . een twee 
sigarenmakers twee drie 
slagers . . . . een twee 
smeden een twee 
steenhou wers . twee drie 
stem pelsnij ders geen cen 
stoffeerders . een twee 
stucadoors . een twee 

T. tabakRkervers twee drie 
timmerlieden een twee 
touwslagers een twee 

u. 
V. visch-rookers of zouters twee • dne 
w. wagenmakers . een twee 

wasschers en bleekers twee drie 
water- en vuurneringen. twee drie z. zadelmakers . . . . een twee 
zeilmakers ... ... een twee 
zeil- en touwtaanders . een twee 

Alle niet genoemde soorten 
van ambachtslieden . twee drie 

Onze Ministers van Justitie en van Land
bouw, Nijverheid en Handel zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
StaatBblad za.l worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten Septembf'r 1920. 

De 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK 

Min. van Landbouw, Niji-erheid en Handel . 

over a.ndere zaken, dan die in de oproepings
brief jes zijn vermeld ; 

Overwegende, dat derhalve het aangehaalde 
artikel van het Reglement van Orde strijdt 
met de wet; 

Gelet op a1t. 146 der Provinciale Wet en 
artikel 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1920, no. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemclen Miruster van 23 September 1920, 
n°. 11446, afdeeling Binnenlanclsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 16 van het Reglement van Orde 

voor de vergacleringen van den Raad der 
gemcente V eenendaal, vastgesteld op 24 Mei 
1904 te verruetigen wegens strijcl met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
is belast met cle uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worclen geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonclen a.an 
den Raad van State. 

H et Loo, den 30sten September 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 19 Oct. 1920.} 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. • 30 September 1920. BESLUIT tot uitvoering van 
( Uitgeg. 2 Dec. 1920.) artikel 13 der Warenwet (Staatsblad 1919, 

30 September 1920. BESLUIT tot verruetiging 
van art. 16 van het Reglement van Orde 
voor de vergaderingen van den Raad der 
gemeente l' eenendaal, vastgesteld op 24 
Mei 1904. S. 765. 

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

Binnenlandsche Zaken, van 23 Augustus 1920, 
n°. 9372, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van art. 16 van het Regle- · 
ment van Orde voor de vergaderingen van den 
Raad der gemeente Veenendaal, vastgesteld 
op 24 Mei 1904 ; 

Overwegende, dat genoemd artikel luidt: 
,,Voorstellen vreemd a.an de orde van den dag, 
moeten claags t e voren schriftelijk aan den 
Burgemeester ter hand gesteld worden. De 
vergadering beslist, of het voorstel al clan niet 
in dadelijke behandeling zal worden genomen"; 

Overwegende, dat , ingevolge de bepaling 
van art. 42, laatste lid der Gemeentewet, 
de Raad steeds, behoudens de slotbepaling 
van art. 49, kan beraadslagen en besluiten 

no. 581). S. 766. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, d.d. 26 Juli 1920, n°. 12561, afdeeling 
Volksgezondheid ; 

Gelet op artikel 13, eerste lid der Warenwet, 
Staatsblad 1919, n°. 581 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 7 
September 1920, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid van 25 September 1920, no. 17008, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. In dit besluit wotdt verstaan onder : 
a. ,,Onze Minister", d e Minister van Arbeid; 
b. ,,de wet" de Warenwet (Staatsblad 1919, 

no. 581); 
c. .,de centrale gemeente", de gemeente, 

waar de keuringsdienst is gevestigd ; 
d. ,,de kringgemeenten", de overige binnen 

het gebied van den keuringsqienst gelegen gp,. 
meenten: 

e. ,,Gedeputeerde Staten", de Gedeputeercte 
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Staten van bet gewest waarin 'de centrale ge- c. de benoeming van den directeur-scbeikun · 
meente is gelegen. dige, welke evenals die van bet overige personeel 

2. De toekenning van een Rijksbijdrage als van den dienst geschiedt door den raad van de 
bedoeld in artikel 13 der wet geschiedt onver- centrale gemeente. 
minderd bet bepaalde in artikel 4 der wet onder 5°. De raad van de centrale gemeente draagt 
de volgende voorwaarden: zorg, dat bet aan den dienst te verbinden per-

10. Het bestuur der centrale gemeente be- soneel v66r zijn aanstelling geneeskundig wordt 
last zich met het financieel en administratief onderzocht en dat geen personeel in dienst wordt 
beheer van den dienst. genomen of gehouden dat lijdende is aan nader 

Alie outvangsten en ttitgaven van den keu- door Onzen Minister aan te wijzen ziekten, als-
ringsdienst geschieden door de centrale ge- meje dat personeel zoolang het lijdt aan een 
meente. door Onzen Minister aan te wijzen ziekte, geen 

2°. De dienst, werkt zonder onderscbeid van dienst doet. 
gemeente of personen in het gebeele ge bied ter De raad der centrale gemeente stf'lt onder 
uitvoering van de wet en van de kracbtens de goedkeuripg van Gedeputeerde Staten bepalin
wet gegeven voorscbriften. gen va,5t betreffande het toekennen van wacbt-

30. De dienst moet staan onder leiding van geld aan personeel, dat op grond van de voor
een clirecteur-scbeikun<lige. Aan den dienst gaande bepaling wt den gemeentedienst is ont-
moeten zijn verbonde~ : slagen. · 

a. twee of meer scheikundigen, <lie een we- 6°. Aan den hoofdinspecteur en aan den 
tenschappelijke opleiding hebben genoten. betrokken inspecteur van bet Staatstoezicht op 

Bovendien moet, tenzij aan bet bestuur der de volksgezondbeid, die belast zijn met het 
centrale gemeente door Gedeputeerde Staten toezicbt op de naleving van de Waren wet, wordt 
ontbeffing van deze verplichting wordt verleend, ten alien tijde toegang verleend tot de terreinen 
de dienst de beschikking hebben over een of en gebouwen van den dienst. 
meer veeartsen, (<lie geen particuliere praktijk 7°. Het bestuur van de centrale ge meente 
uitoefenen) en wel, hetzij uitsluitend ten eigen is gehouden Onzen Minister, benevens de 
behoeve, hetzij gezamenlijk met een anderen onder 6°. bedoelde ambtenare.1 van het Staats
dienst. toezicht op de volksgezondbeid, de gevraagd 

b. een voldoend aanta.l keurmeesters, die alle verlangde inlicbtingen den dienst be· 
ten deele in de centrale gemeente, ten deele in •treffende, desgewenscht ook schrif'lelijk, te ver-
cle kringgemeenten gevestigd moeten zijn. schaffen. 

Bij gebleken wenschelijkbeid kan het bestuur 8°. Het bestuur der centrale gemeente is 
der ccntrale gemeente op voorstel' van den direc- gebouden de gebouwen en goederen, tot den 
teur van den <lienst voor ten hoogste een jaar keuringsdienst behoorende, behoorlijk te onder
afwij b.en van bet voorschrift, dat een deal der houden en zorg te dragen, dat de dienst naar 
aan den dienst verbonden kemmeesters in de behooren blijft wcrken. De gebouwen, voor 
kringgemeenten moeten gevestigd zijn. Voor zoover eigendom der centrale gemeente, en de 
!anger durende of blijvende afwijking van be- goPderen moeten ten genoegen van Onzen Mi
doeld voorscbrift is de goedkeuring vereischt nister worden verzekerd tegen brandschade 
van Gedeputeerde Staten. Onze Minister kan 9°. Aan bet Rijk moet worden nitgekeerd 
nadere voorscbriften geven met betrekking tot de · helft van de opbrengst van gebouwen en 
de bevoegdheid om als keurmeester op te treden. grond, welke niet meer voor den keuringsdienst 

4°. Aan de goedkeuring van Onzen Minister worden gebruikt en aan derden zijn verkocht, 
zijn onderworpen : <loch a.Ileen voor zoover het Rijk de helft van de 

a. de algemeene organisatie van den dienst; kosten van aankoop of de helft van de stich-
b. het koopen, huren of stichten van gebou- tingskosten heeft gedragen. 

wen voor den <lienst, benevens alle verbouwin• 10°. Jaarlijks wordt tegelijkertijd met het 
gen of uitbreidingen van de tot den dienst be- toezenden aan Gedeputeerde Staten van de ge
hoorende gebouwen, alsmede het koopen, in meentebegrootmg voor het volgend dienstjaar 
erfpacht of opstal nemen van den voor de stich- 1 en de rekening en verantwoording over het af
ting der dienstgebouwen benoo<ligden grond, geloopen dienstjaar door het bestuur der centralc 
onderscheidenlijk de aanwijzing van reeds aan gemeente aa.n de besturen der l,ringgemeenten 
de gemeente krachtens eenig zakelijk recht toe- een afscbrift gezonden van dat gedeelte uit be
behoorenden grond en de terzake voorgenomen doelde begrooting en rekening en verantwoor
overeenkomsten ; ding, dat betrekking heeft op den keurings-

" 
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dienst. Hetzelfde geldt voor de toelichting tot 
die stnkken. 

De besturen der kringgemeenten kunnen bin
nen een maand na de toezending dier stukken 
hun opmerkingen deswege aan Gedeputeerde 
Staten doen toekomen. Het ten aanzien van 
de begrooting bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van eventueele aanvul
lingsbegrootingen, voor zoover betrekking heb
bende op den keuringsdienst. 

11 °. Jaarlijks, v66r den l sten Juni, zendt het 
bestuur van de centrale gemeente aan Onzen 
Minister, aan den betrokken hoofdinspecteur 
en den betrokken inspecteur van de volks
gezondheid, aan Gedeputeerde Staten en aan 
de bestu~en van de kringgemeenten een door 
den directeur van den keuringsdienstr opgemaakt 
en onderteekend verslag o mtrent de bevindingen 
en bandelingen van den keuringsdienst in bet 
afgeloopen kalenderjaar. Aan dit verslag wordt 
toegevoegd een sta.at van het aan den dienst 
verbonden personeel, benevens een staat van de 
gebouwen en goederen van den dienst. 

In dit verslag bevindt zich een verzamelstaat, 
waarin wordt opgegeven : 

a. het totaal aantal onderzoekingen van 
iedere waar in het afgeloopen dienstjaar, verricht 
in de centrale gemeente en in iedere der kring
gemeenten; 

b. het totaal aantal partijen van iedere waar, 
dat ter plaatse en dat naar aanleiding van het 
onderzoek in het laboratorium werd afgekeurd, 
alsmede de hoegrootheid van elk dier partijen ; 

c. het totaal aantal inspectien van winkels, 
opslagplaatsen, pakhuizen, fabrieken, enz., door 
het personeel van den dienst in het afgeloopen 
jaar verricht, in de centrale gemeente en in ieder 
der kringgemeenten ; 

d. het totaal aanta-1 der bijzondere onder
zoekingen, als bedoeld onder n°. 12 van dit 
artikel, met bijvoeging van den aard en de 
bijzonderheden van die onderzoekingen. 

Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften 
te geven nopens de inrichting van het boven
genoemd verslag. 

12°. De raad der centrale gemeente draagt 
zorg, dat van alle diensten door den keurings
dienst ten behoeve van de centrale gemeente 
of van een kringgemeente bewezen,welke buiten 
verband staan met de uitvoering van de bepalin
_gen der wet of van bepalingen krachtens de wet 
gegeven, afzonderlijk aanteekening wordt ge
houden en dat afzonderlijk boek wordt gehou
den van alle vergoedingen deswege genoten. 

Bedoelde vergoedingen zijn verschuldigd vol
gens een bijzonder tarief, dat het bestuur der 

lU~O. 

centrale gemeente, met inachtueming van de 
artikelen 232-236 en 254 der Gemeentewet, 
vaststelt. 

Indien naar het oordeel ·van Gedeputeerde 
Staten door het verleenen van bijzondere dien
sten, als bovenbedoeld, de keuringsdienst te zeer 
aan ziju bestemming wordt onttrokken, zijn 
Gedeputeerde Staten bevoegd te bepalen dat 
het verleenen van bedoelde diensten telkens 
vooraf aan hun goedkeuring moet worden onder
worpen. 

3. De verzoeken om een Rijksbijdrage als 
bedoeld in artikel 13, eerste lid, der wet, worden 
door het bestuur der centrale gemeeute met de 
daarbij behoorende stukken v66r 1 J anua.ri van 
het jaar waarop het verzoek betrekking heeft, 
gericht tot Onzen Minister. Indien de begroo
ting na. 1 Januari door Gedeputeerde Staten is 
goedgekeurd wordt het Verzoek ingediend bin
nen drie maanden na die goedkeuring. 

Onze Minister beslist binnen drie maanden na 
aanvang van het jaar waarop het verzoek be
trekking heeft of, indien het verzoek na 1 Janu
ari is ingekomen, binnen drie• maanden nadat 
het verzoek inkwam, en stelt het bedrag der 
bijdrage vast, na den betrokken inspecteur van 
de volksgezondheid te hebben gehoord. 

De bijdrage wordt vastgesteld op den grond
slag van het bedrag waarmede het totaal der 
voor het betrokken jaar geraamde uitgaven het 
totaal der geraamde inkom8ten ( daaronder niet 
begrepen de bijdragen der kringgemeenten en 
van het Rijk) overtreft. 

De bijdrage wordt uitgekeerd aan de centrale 
gemeente. 

Verzoeken om toekenning van Rijksbijdragen 
in de kosten van uitgaven voor den keurings
dienst, die na den gestelden termijn worden in
gediend, blijven buiten behandeling. 

4. Bij bet verzoek om een Rijksbijdrage 
moet worden overgelegd : 

a. een volledige en uitgewerkte opgave van 
alle voor den keuringsdienst voor het betrokken 
dienstjaar geraamde exploitatiekosten, te onder
scheideu in : 

1°. salarissen en pensioenen voor het perso
neel alsmede eventueel te verleenen wachtgelden 
aa.n op grond van artikel 2, onder 5°., buiten 
dienst gesteld personeel ; 

20. chemicalien; 
3°. instrumenten en utensilien; 
4°. boeken en tijdschriften; 
5°. water, gas en electriciteit; 
6°. administratiekosten ; 
7°. kosten van bewaring van in beslag ge

nomen goederen ; 

55 
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8°. transportmiddelen ; 
9°. herstel en onderhoud, zoowel van gebou

wen a.ls laboratorium-inrichting en tra.nsport
middelen; 

10°. brandstoffen ; 
11°. aankoop van monsters, a.ls bedoeld in 

artikel 21. tweede lid, der wet ; 
12°. reis- en verblijfkosten van het perso

neel ; 
13°. huishuur of rente van de stichtings

kosten van het Jaboratorium en verdere gebou
wen van den dienst, overeenkomstighet bepaal
de in artikel 5, alsmede rente van de a.anscha.f
fingskosten van den inventa.ris der dienstge
bouwen; 

14°. a.fschrijving wegens waardeverminde 
ring van de tot den dienst behoorende gebouwen 
voor zoover deze Jaatste eigendom zijn van de 
centrale gemeente, e. w. overeenkomstig het 
bepaa.lde in artikel 5 ; 

150_ kosten van verzekering tegen brand
schade; 

160. grondlasten, voor zoover de gebouwen 
van den dienst en de daa.rtoe behoorende grond 
krachtens eigendom of eenig za.kelijk recht in 
het bezit zijn van de centrale gemeente, alsmede 
voor het geval de bij de dienstgebouwen behoo
rende grond in erfpa.cht of opsta.l is verkregen, 
het bedrag van den jaarlijkschen canon ; 

170, diverse uitgaven, voor zoover niet val-
1end onder een der voorgaa.nde posten ; 

b. een volledige en uitgewerkte opgave van 
alle voor het betrokken dienstjaar terzake van 
den keuringsdienst geraamde baten, daaronder 
begrepen door het bestuur cler centre.le ge
meente te heffen keuringsrechten, de vergoedin
gen te ontvangen wegens eventueel, door de'n 
keuringsdienst, t e verrichten speciale onder
zoekingen, alB bedoeld in artikel 2, onder 12°. , 
der bijdragen der overige binnen het gebied van 
den keuringsdienst gelegen gemeenten, alB be
doeld in artikel 13, eerste lid, der wet, bene
vens ontvangsten voor buiten dienst gestelde 
goederen, behoorende tot den keuringsdienst. 

De noodige bewijsstukken worden, ingeval 
en voor zoover Onze Minister zulks verlangt, 
aa.n dezen overgelegd. 

5. Bij de berekening van de jaarlijksche 
kosten van den dienst a.ls bedoeld in artikel 13, 
eerste lid, der wet, worden de volgende voor
schriften in acht genomen : 

a. wordt de dienst gevestigd in een huurhuis 
dan wordt de huurprijs op de exploitatiebegroo
ting gebracht ; 

b. wordt de dienst gevestigd in een perceel 
dat reeds vroeger eigendom van de gemeente 

I was, dan wordt een nader door Onzen Minister 
, a.ante wijzen percentage van de geschatte waar-
1 de van het perceel alsmede van den daarbij be-

hoorenden grond, voor zoover aan de gemeente 
in eigendom behoorende, als vergoeding van 
rente van het stichtingskapitaal op de exploi
tatierekening gebracht. 

De schatting van de waarde van het perceel 
en eventueel van den daa.rbij behoo_reilden grond 
geschiedt door drie deskundigen, waarvan Mn 
wordt aangewezen door Onzen Minister, Mn 
door burgemeester en wethouders der centrale 
gemeente en de derde door Onzen C-0mmissaris 
in de provincie, waarin de centre.le gemeente is 
gelegen; 

c. wordt de dienst g'!vestigd in een opzette
lijk daa:rvqor gebouwd perceel dan wordt op 
de exploitatie-rekening gebracht een nader door 
Onzen Minister aan te wijzen percentage der 
stichtingskosten als vergoeding van rente van 
het stichtingskapitaal, met dien verstande, dat 
van de helft dezer stichtingskosten rente niet 
wordt vergoed ; 

d. wordt de dienst gevestigd in een perceel, 
dat reeds vroeger eigendom van de gemeentc 
was, doch da.t na het in Werking treden van de 
wet verbouwd of uitgebreid is, dan wordt een 
nader door Onzen Minister aan te wijzen percen
tage van de geschatte waarde van het perceel 
v66r de verbouwing of uitbreiding op de exploi
tatie-rekening gebracht, vermeerderd met een 
nader door Onzen Minister a.ante wijzen percen
tage van de verbouwings- of uitbreidingskosten, 
(daaronder begrepen kosten van eventueel voor 
de verbouwing of uitbreiding aan te koopen 
grond), met dien verstande, dat over de helft der 
laatstbedoelde kosten uit 's Rijks kas geen rente 
wordt vergoed. 

De schatting van de waarde van het perceel 
v66r de verbouwing of uitbreiding geschiedt 
overeenkomstig het bepaa.lde onder b, tweede 
lid van dit artikel ; 

e. a.flossing van de kosten van gebouwen of 
van de inrichting daarvan mag niet op de ex
ploita.tie-rekening worden gebracht ; 

/. wegens waardevermindering mag a.ls af
schrijving op de exploitatie-rekening worden 
gebracht een bedrag van ten hoogste 1% pet. 
van: 

a) de waarde van bestaande gebouwen ge
rekend naar de geschatte waarde ; 

b) de kosten van nieuw gebouwde perceelen 
en van verbouwing of uitbreiding sedert het in 
Werking treden van de wet van bestaande ge
bouwen, met dien verstande dat in de a.fschrij
ving over de helft der verbouwings- of uitbrei-
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dingskosten niet door Rijk of kringgemeenten 
wordt bijgedragen. 

g. afschrijving op de waarde van de inrich
ting van de laboratoria en verdere dienstgebou
wen mag niet op de exploitatie-rekening worden 
gebracht. 

6. Onverwijld na goedkeuring van de be
grooting der centrale gemeente (daaronder be. 
grepen eventueele aanvullingsbegrootingen voor 
zoover betrekking hebbende op den keurings_ 
dienst), door Gedeputeerde Staten, geven deze 
aan de besturen der centrale gemeenten en der 
kringgemeenten kennis van het bedrag, dat als 
bijdrage in de kosten van den keuringsdienst 
voor het volgend dienstjaar ten laste van elke 
gemeente komt, zulks onder overlegging aan de 
besturen der kringgemeenten van een afschrift 
van dat gedeelte dier goedgekeurde begrooting, 
dat betrekking heeh op den keuringsdienst. 

Wordt het besluit van Gedeputeerde Staten 
tot goedkeuring van de begrooting der centrale 
gemeente door Ons vernietigd, voor zoover be
treft dat gedeelte dier begrooting, dat betrek
king heeh op den keuringsdienst, dan zenden 
Gedeputeerde Staten een nadere kennisgeving, 
als in het voorgaande lid bedoeld, onverwijld na 
de definitieve goedkeuring der begrooting. 

7. De berekening van de bijdrage, voor 
iedere gemeente, zal geschieden volgens het 
bevolkingscijfer op den laatsten December van 
het voorgaande jaar. 

Bij verschil van meening over het bedrag der 
door ieder der kringgemeenten verschuldigde 
bijdrage tusschen Gedeputeerde Staten en Mn 
of meer der kringgemeenten of de centrale ge· 
meente, kunnen de besturen dier kringgemeen
ten of van de centrale gemeente binnen twee 
weken na. de ontvangst der kennisgeving, be
doeld in a.rtikel 6, bij Ons t egen de beschik· 
kmg van Gedeputeerde Staten in beroep 
komen. 

Onze beslissing wordt i.1 afschrih aan Gede. 
puteerde Staten en aan de besturen der centrale 
gemeente en der betrokken kringgemeenten 
medegedeeld. 

8, De bijdra.gen der kringgemeenten moeten 
in .ha.ar geheel worden voldaan v66r of op den 
eersten Juli van het jaar, waarop de bijdragen 
betrekking bebben of voor het geva.l Gedepu
teerde Staten de kennisgeving, bedoeld in arti
kel 6, eerst na dezen datum hebben gedaan, bin
nen een maand nadat de besturen der kring
gemeenten bedoelde kennisgeving hebben ont
va.ngen. 

Bij verzuim van tijdige voldoening is over de 
verschuldigde bijdra.ge 1/10 ten honderd a.an 

rente verschuldigd voor iederen da.g, welken 
het betrokken gemeentebestuur in gebreke is . 

9. Blijkt uit de rekening en verantwoording 
van de ontva.ngsten en uitga.ven der centrale 
gemeente over het a.fgeloopen dienstjaar, dat de 
uitl\aven voor den keuringsdienst over dit jaar 
na a.hrek der ontva.ngsten lager zijn geweest da.n 
de ra.ming, da.n zullen Gedeputeerde Staten on
verwijld na va.ststelling der rekening en verant
woording a.an Onzen Minister en aan de besture.a 
der centrale gemeente en der kringgemeenten 
ke.lnis geven, welk bedra.g het Rijk en ieder der 
la.atstbedoelde gemeenten over het voorafga.a.n
de ja.a.r te veel beta.aid heeh. 

Dit bedrag wordt in mindering gebra.cht van 
de eerstvolgende jaarlijksche storting of stor
tingen. 

10. Wanneer h,t bestuur van de centrale 
gemeente een der in dit besluit genoemde voor
waarden niet naleeh, kan, na schrihelijke aan
zegging daarvan door Onzen Minister, aan het 
bestuu1· der centrale gemeente iedere toezeg
ging van een Rijksbijdrage Worden terugge
nomen. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatabl.ad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrih zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenka.mer. 

Het Loo, den 30sten September 1920. 

WILHELMINA. 

De MiniBter van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 13 Oct. 1920. ) 

30 September 1920. BESLUIT tot wijziging 
in het Koninklijk besluit van 4 Juni 1919, 
(Staatsb/,a,d. n°. 274) vaststellende de Re
geling betreffende het Instituut voor 
aspirant-onderofficieren bij de Kolonia.le 
Reserve te Nijmegen. S. 767. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 25 September 1920, Sste Af
deeling, n°. 31 ; 

Hebben goedgevonedn en verstaan : 
te bepalen, dat in artikel 2, tweede lid, 

onder a, van Ons besluit van 4 Juni 1919, no. 50, 
het woord ,,een en twintigste" zal worden 
vervangen door ,,zes en twintigste". 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat gelijktijdig inhet 
Staatsb/,a,d. en in de Staatscourant za.I worden 
geplaatst ·en waarvan afschrift zal worden 

5 5• 
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gezonden aan Onzen Minister van Oorlog 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 30sten eptember 1920. · 
WILHELMINA. 

De Minister van Ko1m,,ie:n, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 15 Oct. 1920.) 

30 Septemher 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Een bepaling in een reglement van orde 

voor de vergaderingen van den Raad , 
inhoudend dat voorstellen, vreemd aan 
de orde van den dag, daags tevoren schrif
telijk aan den burgemeester moeten worden 
ter hand gesteld, is in strijd met art. 42 
laatste lid. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen i\1inister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Augustus 1920, 
no. 9372, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van art. 16 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen van den 
Raad der gemeente Veenenclaal, vastgesteld 
op 24 Mei 1904 ; 

0., dat genoemd artikel luidt: ,,Voorstellen 
vreemd aan de orde van den dag. moeten 
daags te voren schriftelijk aan den Burge
meester ter hand gesteld worden. De ver
gadering beslist, of het voorstel al dan niet in 
dadelijke behandeling zal worden genomen" ; 

0. , dat, ingevolge de bepaling van art .. 42, 
laatste lid der Gemeentewet, de Raad steeds, 
behoudens de slotbepaling van art. 49, kan 
beraadslagen en besluiten over andere zaken, 
dan die in de oproepingsbriefjes zijn vermeld ; 

0 .. dat derhalve het aangehaalde artikel 
van het Reglement van Orde strijdt met de 
wet; 

Gelet op art . 146 der Provinciale Wet en 
artikel 153 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord ladvies van 
14 September 1920, n°. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
nocmden Minister van 23 September 1920, 
n °. 11446, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
artikel 16 van het Reglement van Orde 

voor de vergaderingen van den Raad der ge
meente Veenendaal, vastgesteld op 24 Mei 1904, 
te vernietigen wegens strijd met de wet . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, cnz (A. B.) 

30 September 1920. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan Heeren Burgemeesters 
betreffende arbeidskaarten ingevolge de 
Arbeidswet 1919. 

Aangezien de Arbeidswet 1919 (Staatsblnd 
no. 624) op 24 October 1920 gedPeltelijk in 
werking zal treden en de Arbeidswet 19ll te
gelijkertijd zal vervallen, scheen het mij ge
wenscht, onder verwijzing voor zoovepJ mogelijk 
naar de aan U gerichte missiven van l Decem
ber 1911, nfdPeling Arbeid, n°. 2419, 22 Decem
ber 1911, afdeeling Arbeid n°. 2/ll!i, 29 De
cember 1911, afdee'ing Arbeid n°. 2686, 7 Juli 
1913, afdeeling Arbeid, n°. 1855, en 8 November 
1916 afdeeling Arbeid, n°. 2713, van den toen
maligen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, Uw aanda,cht te vestigen op de wijzi
gingen, die artikel 67 van de Arbeidswet 1919 
brengt in het stelsel van artikel 12 van de 
Arbeidswet 1911. 

De Arbeidswet 1919 eischt arbeidskaarten 
niet alleen voor gehuwde vrouwen en jeugdige 
personen, die in fabrieken of werkplaatsen 
werkzzam zijn, maar YOOr alle tot deze beide 
categorieen behoorende personen, die in een 
onderneining of daarmede ingevolge artikPl 
1, derde lid, der wet gelijkgestelde inrichting 
of tak van dienst arbeid verrichten. 

Het onderscheid, dat bet eerste lid yan artikel 
12 der Arbeidswet 1911 maakt tusschen per
sonen van 17 jaar, die arbeid verrichten, welke 
krachtens artikel 5 dier wet slechts voorwa.ar
delijk is toegestaan, en de overige 17-jarige 
arbeiders, voor wie geen arbeidskaart wordt 
gevorderd, is in de Arbeidswet 1919 vervallen, 
waar deze wet zoowel voor de bijzondere be
scherming, welke artikel 10 aan jeugdige ar
beiders vcrleent, als voor die, welke nit de be
palingen omtrent arbeids- en rusttijden voor 
jeudige personen voortvloeit, een zelfde leef
tijdsgrens (18 jaar) stelt. 

Het eerste en derde lid van artikel 67 der 
nieuwe wet bindt de geldigheid der arbeids
kaarten voor gehuwde vrouwen aan een be
paalden duur, ten einde uit de registers, welke 
de burgemeesters ingevolge het zesde lid van 
dat artikel van de uitgereikte arbeidskaarten 
moeten houden, een betrouwbR.ar overzicht te 
kunnen krijgen van den omvang van den arbeid 
der gehuwde vrouw. Krachtens de Arbeids
wPt 1911 bleven de afgegeven kaarten voor 
gehuwde vrouwen in het register vermeld, ook 
al hadden deze vrouwen opgehouden bedrijfs
arbeid te verrichten, waardoor een onjuiste 
voorstelling werd gegeven van het aantal 
gehuwde vrouwen, dat arbeid in den zin der 
wet verricht. Voor jeugdige personen levert 
dit geen overwegend bezwaar op, daar hun 
kaarten in elk geval bij het bereiken van de 
wettelijke leeftijdsgrens uit het register word.en 
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verwijderd. Bij mijne beschikking van 20 
September 1920, afdeeling Arbeid, n°. 3123, 
is bepaald, dat de ar)>eidskaart voor een ge
huwde vrouw~µjke a~beider slechts gelrl.ig is 
gedurende bet kalenderjaar der dagteekening 
van de kaa rt. · · 

V?~l' het geval een persoon, op wien een 
arbeidskaart betrekking heeft, arbeidt in een 
ande;e gemeente dan die, waarin hij woont, 
moest volgens de Arbeidswet 1911 de arbeids
kaa1·t worden mede-onderteekend door of van-

I einde te bevorderen, dat de kaarten en de dupli
caten zorgvuldiger worden bewaard. 

In dit verband zij er op gewezen, dat de Ar
beidswet 1919 spreekt van arbeidskaarten, 
duplicaat-arbeidskaarten en tweede of ver<l,ere 
e:cempl,aren van arbeidskaarten en van duplie,a,at
arbeidskaarten. 

Duplicaat-arbeidskaarten zullen slcchts be
boeven te worden uitgereikt, indien een dis
trictshoofd der arbeidsinspectie ingevolge het 
tweede lid van artikel 67 voor een of meer 

wege den burgemeester van de gemeente, waar bepa-alde ondernemingen voorgeschreven heeft, 
de arbeid wordt ve1Ticht. Deze bepaling is dat jeugdige personen of gehuwde vrouwen bij 
niet in de Arbeidswet van 1919 overgenomen, den arbeid in die ondememingen zulk een 
daar het nut ervan niet evenredig zou zijn duplicaat bij zich zullen dragen. Zulk een 
a.an den administratieven omslag, welken zij duplicaat, dat kosteloos moet worden uitgereikt, 
zou veroorz&ken, nu ook arbeidskaarten worden is wel te onderscheiden van het tweede of verder 
gevorderd voor personen, die buiten fabrieken exemplaar van een arbeidskaart of van cen 
of werkplaatsen werkzaam zijn . · dnplicaat-arbeidskaart, hetwelk tegen betaling 

Het zevende . lid va.n artikel 12 der oude van 25 cents ten bate der gemeentekas ,is uit 
wet bepaalt, da.t vo?r kinderen beneden 12 te reiken, iiidien bet om een of andere reden, 
Jaa.r of nog leerplichtig geen arbeidskaarten b.v. omdat bet eerste exemplaar daarvan in 
worclen afgegeven . Het zevende lid van artikel het ongereede is geraakt, wordt aangevraa.gd. 
67 der nieuwe wet verbiedt bet verstrekken Het di~trictshoofd der arbeidsinspectie zal 
van arbeidskaarten voor kinderen, die inge- bij het geven van een, voorschrift, als even
volge die wet, geen arbeid mogen verrichten. becloeld, aan den burgemeester der gemeente, 
Ingevolge artikel 9 heeft dit verbod betrekking waarin de personen, op wie het voorschrift 
op kinderen beneden 14 jaar 01 nog leerplichtig. betrekking beeft, wonen, de noodige formulieren 

Bedoeld verbod geldt kracb tens de over- voor de ,,duplicaten" toezenden ter invulling 
gangsbepalingen van artikel 101, viJfde lid, en uitreiking aan die personen. Indien tweede 
niet ·voor: of verdere exemplaren van duplicaten worden 

a. kinderen, die op 24 October 1920 twaalf aangevraagd, zullen ook de daarvoor noodige 
jaar ond en niet leerplichtig zijn, indien v66r formulieren op verzoek door het clistrictshoofd 
dat tijdstip te hunnen aanzien een. verklaring worden verstrekt. 
is afg~geven, als bedoeld in de slotzinsnede Het is van het meeste belang, dat de noodige 
van artikel 22, vierde lid, der Arbeidswet maatregelen worden genomen, opdat de nieuwe 
1919; arbeidskaarten tijdig worden uitgereikt en de 

b. kinderen, die op 24 October 1920 dertien registers, welke ingevolge het zesde lid van 
jaar oud en niet leerplicht ig zijn ; art. 67 zullen zijn aan te houden, tijdig worden 

c. dertienjarige, niet leerplichtige kinderen ingericht. Ik moge daartoe de medewerking 
van bet mannelijk geslacht, die dien leeftijd van Heeren Burgemeesters inroepen. 
zullen bebben bereikt tusschen 24 October 1920 Bij mijne beschikkingen van 20 en 25 Sep-
en 1 Juli 1921. tember 1920, afdeeling Arbeid, nos. 3123 en 

Aangezien na 24 October 1920 nagenoeg geen 3243 zijn onderscheidenlijk de modellen van de 
arbeidskaarten meer zullen worden uitgegeven arbeidskaarten en van de duplicaat-arbeids
voor 12-jarig, niet leerplichtige kinderen, zullen kaarten vastgesteld en wel verschillend voor 
de opgaven, verzocht bij missive van den toen- mannelijke arbeiders beneden 18 jaar (witte 
maligen Minister van Landbouw, Nijverheid kaart), voor ongehuwde vrouwelijke arbeiders 
en Handel, dd. 8 November 1916, n°. 2713, beneden 18 jaar (roode kaart) en voor gehuwde 
afdeeling Arbeid, niet noodig zijn voor het vrouwelijke arbeiders (blauwe kaart) . 
toezicbt op de na leving der nieuwe Arbeidswet. j Een hoeveellieid a rbeidskaarten wordt U 

Ik vestig er voorts nog de aandacht op, dat I hierbij toegezonden. Indien behoefte aan nieu
het bedrag, dat voor een tweede of verder wen voorraad ontstaat, gelieve U tijdia een 
exemplaar van een arbeidskaa-rt of van een I aanvraa!!' tot den Heer Commissaris der Konin
duplicaa.t o,rbeidskaart ten bate der gemeente- gi,ng te richteµ, gelijk zulks tot heden gel:!ruik 
kas moet worden betaald, verhoogd is, t en I was. 
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Voorts gelicve U hierbij aan te treffen een 
afdruk van mijne beschikk.ing van 20 Septem• 
be1· 1920, afdeelin~ Arbeid, n°. 3122, waarbij 
de noo:iige regelen worden gesteld, volgens 
welke ingevolge het zesde lid van artikel 67 
de r giste1·s betreffende afgegeven arbeidskaar
ten zijn aan te houden. 

Voor de inrichting van de in die beschikking 
bcdoelde r!'gisters ontvangt U hierbij een voI
doencle hoeveelheicl registerkaarten. Aanvra

wegens bet verstrijken van den geldigheidsduur 
der kaarten. 

De opgave over 1920 zal a lleen behoeven· 
te loopen over kaarten, die uitgegeven zijn 
ingevolge de Arbeidswet 1919. 

Eenige formulieren voor bet jaa-rlijks inzenden 
van een tabel a.ls bovenbedoeld gelieve U hier-
bij aan te treften. (B.) 

De MiniBter van Arbeid. AALBERSE. 

gen om nanvulling van men voorraacl gelieve 1 October 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
U tijdig tot den Heer Commissaris der Koningin van het Bezolrugingsbesluit Burgerlijke 
te ricbten. Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). 

De op 24 October 1920 ter gemeentesecre- , S, 768. 
tarie nog voorhanden zijnde oningevalde ar- ·wTJ WILHELMINA, ENZ. 
beidskaarten en registerkaarten, betrekking Op de voordracht van Onzen Minister van 
hebbende op de uitvoering der Arbeidswet 1911, Binnenlandsche Za.ken, tijdelijk Voorzitter van 
~lsmcde formulieren voor den tabel, behoorende den Raad van Ministers, van den 24 Juni 1920, 
bij de circulaire van den toenmaligen .Minister La A. Kabinet; 
van Landbouw, Nijverheid en Handel van. 22 Gelet op Ons besluit van den 20sten December 
December 1911, afdeeling Arbeid, n°. 2615, 1919 (Staatsblad n°. 819) ; 
zoudcn ter voorkoming van ve,·gissingen vcr- Den Raad van State gehoord (advies van 28 
nietigd lnmnen worden. September 1920, n°. 47); 

]lfocht U voor de op U rustende taak ter Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
uitvoering van a rtikel 67 der wet de beschikking van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter 
wenschen te hebben over meerdere exemplaren van den Raad van Ministers, van 29 September 
dezer circulaire eP van mijne bescbikking van 1920, La C, Ka binet; 
20 September 1920, afdeeling Arbeid, n°. 3122, Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
wo gelieve U die bij den Heer Commissaris het Bewldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb-
der Koningin aan te vragen. tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) te wijzigen; 

Ten slotte zou ik bet op hoogen prijs t<-llen, Hebben goedgevonden en verstaan : 
indien U voortaan - evenals zulks ond e.r de te bepalen : 
Arbeidswet 1911 geschiedde ingevolge de cirou - Art. I. Het derde lid van artikel 3 van het 
Jaire van den toenmaligen Minister van Land- Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
bou w, Nijverh eid en Handel van 22 December ren 1920 (Staatsblad n~. 37) wordt gelezen als 
191 l , afdeeling ATbeid, n°. 2615 - jaarlijks volgt: 
in de maand Januari aan het districtshoofd ,,lndien het in het eerste lid bedoelde besluit 
der a rbeidsinspectie een opgave wilde verstrek- afwijkt van het advies der centrale commissie 
hen van het aanta l op ultimo December van voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, 
het vorige jaar geldige arbeid~kaarten, welke ingeroepen overeenkomstig het bepaalde bij 
door of na meng U zijo onderteekend vol~ens artikel 24 van dit besluit, wordt het, met rede
de onderscbeiding van de bij mijn ohr:ijven nen o_mkleed, gelijktijdig met het advies in het 
bC'hoorende ta.be!. De gegevens daarvoor zijn Staatsblad geplaatst." 
aanwezig in het kaartregister, waa rvan het Art. II. Artikel 23 van voornoemd Bezoldi-
bijbouden is voorgeschreven bij mijne beschik- gingsbesluit worde gelezen a.ls volgt : 
king van 20 September 1920, afcleeling Arbeid, 

1 
,,Aclviezen, de salarisregeling betreffende, 

no. 3122. De hedoeling i , clat de gegevens voor worden uitgebracht door de centrale commissie 
dczP tabr•l eerst zullen worden opgemaakt, voorgeorganiseerdoverleginambtenarenzaken." 
narla t uit bet kaartregistcr verwijdercl zullen I Art. III. De artikelen 25 tot en met 29 van 
zijn de kaarten, welke claarin volgens artikel 3 I voomoemd Bewldigingsbesluit vervallen. 
van die beschikking op 31 Dc,cember niet meer Art. IV. In bijlage A van voomoemd Bewl
bchooren aanwezig te zijn, dus alle kaarten, dingsbesluit vervallen in cl~ hieronder te noemen 
die volgens d!l-t artikel niet meer thuis behooren schalen, onder het hoofd : ,,Binnenlandsche 
in het register, met uitzondering van de kaa r- Zaken" de woorden: ,,de Sala riscommissie voor 
ten voor gebuwde vrouwelijke arbeiders, welke burgerlijke Rijksambtenaren", benevens daar
na 31 December verwjjderd moeten word en · onder : 
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in schaal 2: ,,Vaste knecht", 
in schaa.l 4: ,,Bode", 
in schaal 8 : ,,Schrijver op jaarloon", 
in schaal 13 : ,,Klerk", 
in schaal 25 : ,,Adjunct-Commies", 
in schaal 32: ,,Commies", 
in scha.al 45 : ,,Ile Secretaris", 
in schaal 53 : ,,le Secretaris". 
Art. V. In bijlage A van voornoemd Bezol

digingsbesluit, wordt in de hieronder te noemen 
schalen ingevoegd, telkens aan het slot der onder 
het hoofd: ,,Justitie" genoemde rubrieken : de 
woorden : ,,Centraal Bureau van voorbereiding 
voor arubtenarenzaken", benevens daaronder : 

in schaal 2 : ,,Vaste knecht", 
in schaal 4 : ,,Bode", 
in schaal 8 : ,,Schrijver op jaarloon", 
in schaal 10 : ,,Bode-concierge", 
in schaal 13 : ,,Klerk", 
in schaal 25 : ,,Adjunct-Commies'", 
in schaal 32 : ,,Commies", 
in scha.al 45 : ,,Hoofdcommies", 
in schaal 53: ,,Onderdirecteur". 
in schaal 62 : ,,Directeur". 
Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement va.n Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za.I · worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Ministerieele Departementen, 
a.an den Raad van State, en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den hten October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdeJijk 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROU0K. 

( UiJ,ge,g. 7 Oct. 1920.) 

te Uwer kennis is gebracht bij mijne circulaire 
van 2 Februari 1920 n°. 984, Afd. L. 0. A. 

Mitsdien zal aan een onderwijzer, die met 
de leiding van een .:ursus voor herhalingsonder
wijs is belast, terwijl geene andere leerkrachten. 
aan denzelfden cursus verbonden zijn behalve 
de belooning, bedoeld ~n art. 27, 4 8 lid, sub a 
der wet tevens de belooning kunnen worden toe
gekend als hoofd van den cursus, overeenkom
stig het bepaalde onder b van dat 4° lid. 

Ga:i.rne zal ik zien dat het, bovenstaande 
alsnog ter kennis wordt gebracht van de ge-
meente-besturen in Uwe provincie. (B. 

1 October 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken aan de Com
missarissen der Koningin in de provincien 
betreffende krijgsdienst in Tsiechoslowakije 

Blijkens bericht van den Minister van Bui 
tenlandsche Zaken van 27 September j.1. , 
afd. Jurid. Zaken, n°. 22930 zijn volgens de 
Tjsech.:islowakijsche Groadwet alle Tsiecho
slowakijsche staatsburgers aan den verplich
ten krijgsdienst onderworpen (art. 217). 

Volgens de Militiewet van 19 Maart 1920 
(Tsiechoslowakij rche Staatsblad 193) zijn bo
vendien militieplichtig de in de Repuhliek 
wonende vreemdelingen, die niet in st,aat zijn 
te bewij zen, dat zij tot eene andere nationaliteit 
behooren. -c· 

Vrijwillig kunnen neemdelingen dienst ne
men in het Tsjechische legcr door eene bijzon
dere toestemming van den President der 
Republiek. Nederlandsche ondercianen, in Tsje
choslowakije gevestigd, z.ijn derhalve vrijge
steld van den militiedienst daar te landen. 

(Gem.-Stem.) 

2 October 1920. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waa.rop artikel 35 van het 
Arbeidsbesluit 1920 gedeeltelijk in werking 
t reedt. S. 769. 

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

October 1920. MISSIVE van den Minister Arbeid van 29 September 1920, n°. 2915biB, 
van Onclcrwijs, Kunsten en Wetenschap- afdeeling Arbeid; 
pen aan Gedeputeerde Staten, be~reffende Gezien het tweede lid van artikel 75 van het 
R~iksvergoeding voor herhalingsonderwijs. Arbeidsbesluit 1920 ; 

Ik hob de cer Uw College mede te deelen, Hebben goedgevonden en verstaan to 
dat ik, in verband met een nader door den bepalen : 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen Eenig artikel. 
van Bestuur, uit,gebracht advies, in zake toe- Artikel 35 van het Arbeidsbesluit 1920 
passing van art. 59aepties der Wet tot rege- : treedt ten aanzien va.n den arbeid, bedoeld 
ling van het Lager Onderwijs, hen teruggeko- 1 in de categorieiin B, E en J van artikel 33, 
men op mijn ziens,:ijze, welke me~ betrAkking I in werking op het in artikel 101, vierde lid , 
tot het bepaalde b\J a.rt. 27, 4e hd, onder a, der Arbeidswet 1919 bedoelde tijdstip. 
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Onze Miruste1· van Arbeid is belast met de 
u.itvoering van dit besluit, dat in het St~tsbl,ad 
zal worden geplaatst, 

Het Loo, den 2dE)n October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 8 Oct. 1920. ) 

2 October 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van den da.g met ingang waarvan de 
Opiumwet in werking treedt. S. 770. 

WrJ WILHELMINA, ENZ . 
!)p de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid van 17 September 1920, n°. 16726, 
afdeeli_ng Volk~gezondheid, van Financien 
van 23 September 1920, n°. 213, afdeeling 
Invoerrechten, en van La.ndbouw, Nijverheid 
en Handel van 29 September 1920, n°. 11648, 
Afd. Handel ; 

Gelet op a.rtikel 8 van de Opiumwet (Staat~
blad 1919., n°, 592) ; 

Hebben. goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
De Opiumwet (Staatsblad 1919, n°. 592) 

en Ons besluit van 11 Februa.ri 1920 (Staatsblad 
p.0 • 64) treden in werking met ingang van 
µen dag volgende op dien van afkondiging 
van dit besluit . .. 

Onze Miruster van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaa.tst. 

Het Loo, den 2den October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Financilin, DE VRIES. 

De Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN, 
( Uitgeg. 20 Oct. 1920.) 

2 October 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den • 6den Augustus 1920 

(Staatsblad n°. 686), houdende toekenning 
eene~ uitkeering a.an gemeenten uit de op
brengst der Oorlogswinstbelasting, S. 771. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Miruster van 

_Financien van den 28sten September 1920, 
n°. 170, Genera.le Thesaurie ; 

Gezien de wet van den 30sten Juli 1920 
(Staatsblad n°. 631), tot wijziging en verhooging 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaa.r 1920 (Tweede 
uitkeering a.an gemeenten uit ,;le opbrepgst 
der Oo:logs~vinstbelasting) ; 

Gelet op Ons besluit van den 6den Augustus 
1920 (Staatsb'lad n°. 686) en Ons besluit van 
27 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 727); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging van den aa.n Ons eerstgemeld 

beslu.it toegevoegden sta.a.t a.an de gemeenten 
Hardin:cveld en Lekkerkerlc als uitkeering uit de 
opbrengst der Oorlogswinstbelasting respectie
velijk een bedrag van f 39,111 en f 37,099 
toe te kennen. 

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

Het Loo, den ' 2den October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitgeg, 15 Oct. 1920.) 

4 Or.,nber 1920. BES!.UlT tot instelling van een 
centraal bureau van voorbereiding voor 
ambtenarenzaken. S. 772. 

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

Justitie van 1 October 1920, 2de afdeeling A, 
no. 908; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
dat de (',entrale commissie voor georganiseerd 
overleg in ambtenarenzaken wordt bijgestaan 
door een bureau ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. l . Er wordt ingesteld een centraal 

bureau van voorbereiding voor a mbtena.ren
zaken. 

2. De leiding van het bureau berust bij een 
directeur. 

De directeur moet op eene Rijks- of daarmede 
gelijkgestelde Nederlandsche Universiteit den 
graad van doctor in de rechts- of staatsweten
schap verkregen hebben. 

3. Het verdere personeel bestaat ten hoogste 
uit: 

l. een onderdirecteur ; 
2. twee hoofdcommiezen ; 
3. yjjf comm.iezen, adjunct-commiezen of 

klerken; 
4. een conCierge-bode; 
5. drie schrijvers op jaarloon ; 
6. een bode ; . 
7. een vaste knecht. 
4. De ambtenaar, genoemd in artikel 2, 

benevens de ambtenarec. genoemd in artikel 3, 
onder 1 tot en met 3, met uitzondering van de 
klerken worden door Ons, die, genoemd inarti
kel 3, onder 4 tot en met 6, benevens de klerken 
worden door Onzen Minister van Jttstitie be
noemd, geschorst en ontslagen 
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De benoem.ing geschiedt. de Centrale com
missie voor georganiseerd overleg in ambte
narenzaken gehoord. 

5. A.an het bureau kunnen, in overleg met 
Onzen Minister van Justitie, door den betrokken 
Minister onder hem ressorteerende ambtenaren 
tijdelijk worden werkzaam gesteld. 

6. Het bureau bereidt, ingevolge daartoe 
~trekkende opdracht van den voorzitter der 
Centrale commissie voor georganiseerd overleg 
in ambtenarenzaken, door deze commissie uit 
te brengen adviezen voor. 

Bovendien verricht het bureau de werkzaam
heden, rakende ambtenarenzaken, welke daar
aan door Onzen Minister van Justitie worden 
opgedragen. 

7. De directeur van het bureau of diens 
plaatsvervanger is, voor zoover de in artikel 6, 
lid 1, bedoelde werkzaamheden betreft, aan den 
voorzitter van de Centrale co=issie voor ge
organiseerd overleg in ambtenarenzaken onder-
geschikt. ' 

Onverminderd deze ondergeschiktheid, is hij 
voor den goeden gang van zaken verantwoorde
lij k a.an Onzen Minister van Justitie. 

8. Bij de eerste benoem.ing der ambtenaren 
van het bureau blijft artikel 4, 2de lid, buiten 
toepassing. 

9. Dit besluit treedt in werlcing met ingang 
,an den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsbla<l,, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoeripg van dit besluit, dat in het Staatsblad, 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen M.inistervan Finan
cien en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 4den October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van .JUBtitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 7 Oct. 1920.) 

4 Ot:tober 1920. BE~LUIT tot vaststelling van 
een Algemeenen Maatregel van Bestuur 
al~ bedoeld bij artikel 82 der Arbeidswet 
1919. 8. 773. 

W1J WILHELMINA, FNZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 9 September 1920, no. 3011, af. 
dealing Arbeid ; 

Gezien artikel 82 der Arbeidswet 1919; 
Den Raad '!an State gehoord (advies van 

28 September 1920, no. 58) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen ge

noemden Minister van 30 September 1920, 
n°. 3328, afdeeling Arbei~ ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n de na
volgende bepalingen vast te stellen : 
Art. 1. De verplichting van een genees

kundige tot het doen van aangilie, opgelegd 
bij artikel 82 der Arbeidswet 1919, omvat de 
geva.llen van de in den navolgenden sta.a.t in 
kolom I genoemde ziekten, met dien verstande, 
dat aangifte van de gevallen der aldaar onder B 
genoemde ziekten slechts dan behoeft te ge
schieden, wa.nneer de patient in een bedrijf, 
in kolom II van dien staa.t bij iedere ziekte 
genoemd, werkzaam is, of daarin v66r den 
aanvang der geneeskundige behandeling werk
zaam is geweest binnen den in kolom Ii! 
van dien staat eveneens achter iedere ziekte 
genoemden termijn. 
KOLOM I KOLOM II KOLOM III 

acroleinevergifti-
ging, 

ammoniakver-
giftiging, 

anilinevergifti-
ging, 

ankylostomiasis 
(mijnworm-

ziekte), 
anthrax (milt-

vuur), 
arsenikwaterstof. 

vergiftiging, 
benzinevergifti-

ging, 
benwlvergifti

ging en ver
giftiging door 
homologen van 
benwl a.ls to
Juol en xylol, 

broommethyl
vergiftiging, 

ohroomvergifti-
ging, 

caissonziekte, 
cyanvergiftiging, 
fluorwaterstof. 

zuurvergifti
ging, 

kooloxydvergif
tiging, 

lood vergiftiging, 
malleus (klllade 

droes), 
methylalcohol

vergiftiging, 
nitro- en dinitro-

A. 
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.KOLOM 1 K oLOK II 
A 

KoLOK III KoLOM I KOLOM II 
B. 

KoLoM III 

benwlvergifti
ging, 

vergiliiging door 
nitreuze dam
pen, 

phosgeenvergif-
tiging, 

phosphorwater
stof vergifti
ging, 

terpentijnvergif
tiging, 

tetrachloorae
thaan vergifti
ging, 

trinitrotoluolver-
giftiging, 

zwavelig-zuur
vergiftiging, 

zwa velkoolstof
vergiftiging, 

zwavelwaterstof
vergiftiging, 

arsenikvergifti • 
tiging; (met 
uitsluiting van 
arsenikwater
stofvergilii
ging); 

B. 

10. glasfabrieken; 
20. stuka.doorsbedrijven; 
30_ chemische fabrieken en 

laboratoria ; 

GO <la.gen 

40_ bedrijven tot het vervaar
digen, opmaken of her
stellen van dameshoeden ; 

5°. bedrijven tot het vervaar
digen, of bewerken van 
kunstbloemen ; 

6°. leerlooierijen; 
70_ fabrieken van wasdoek ; 
so. bedrijven tot het opzetten 

van dieren; 
90_ hagelgieterij en ; 

100. fabrieken van behangsel
en bontpapier ; 

no. schapen- en wolwassche
rijen; 

120. textielververijen en -druk
kerijen en weverijen ; 

130. ·behangersbedrijf; 
140_ steenkolenmijnbedrijf ; 

beroepskramp ; 14 da.gen 
to. bedrijf van arbeidster 

a.an een breimachine ; 
2°. bedrjjf van da.nser of dan-

seres; 
30_ horlogemakersbedrijf; 
4°. metaala.rbeidersbedrijf; 
5°. muzikantenbedrijf; 
6°. naaisters bedrijf ; 
7°. siga.renma.kersbedrijf; 
so. bedrijf van het verrichten 

van schrijfwerk ; 
~o. telegraphie ; 

etterige slijmbeurs- 14 dagen 
ontsteking : 

a. · van de knie ; 
1°. metsclaarsbedrijf; 
20. rietdekkerij ; 
3°. straatmakersbedrijf ; 
4°. rietenmattenma.kerij ; 
5°. steenkolenmijnbedrijf ; 
6°. scheepsbouw; 
7°. land- en tuinbouw; 
S0 • bedrijf van het leggen 

van vloeren ; 
9°. bedrijf van dienstbode; 

b. van den elle- 14 dagen 
boog; 

1°. steenkolenmijnbedrijf; 
2°. glasslijpersbedrijf; 

buidlijnen (ecze- 7 da.gen 
ma. en derma-
titis); 

1°. gla.sfabrieken; 
20. aardewerkfabrieken ; 
3°. kalkblusscherijen en -zeef-

t erijen; 
4°. photografie bedrijf ; 
50. chemigraphie ; 
6°. stukadoorsbedrijf; 
7°. betonwerkersbedrijf; 
S0 • bedrijven, wa.arin cement 

behandeld wordt ; 
9°. metselJl,8.rsbedrijf ; 

10°. bedrijven tot het raffi
neeren, distilleeren of be
handelen van petroleum 

of van uit ruwe petroleum 
of koolteer vervaardigde 
stoffen (o. a. . pek); 

n°. bedrijven · tot het ver
werken of behandelen van 
asphalt ' en asphaltpro
d ucten; 
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B. 
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KoLOM Ill j KoLoM I Kor.OM II 
B. 

1920 

KoLoM III 

120. chininefa.brieken; 
13°. wasbleekerijen; 
14P. la.k-, vernis- en verffa.

brieken; 
15°. munitiefa.brieken; 
16°. ohloorka.lkfa.brieken en 

-pa.kkerijen ; 
J 70, oliesla.gerijen ; 
1S0 • zeeppoederfa.brieken; 
190, bedrijven, wa.a.rin sla.k-

kenmeel beha.ndeld wordt ; 
20°. borstelfa.brieken; 
21°. chemische wasscherijen 
220. leerlooier\jen ; 
23°. brikettenfabrieken 
2'.!P. emailleerfabrieken 
25°. metaalslijperijen ; 
26°. metaalwarenfa.brieken ; 
27°. scheepsbouw; 
2S0 • textiel ver verijen en -druk

kerijen; 
29°. suikerfabrieken en -raffi-

naderijen; 
30°. suikerwerkfabrieken; 
31°. zoutziederijen; 
320. landbouw; 
330, bedrij ven tot het be-

werken van vlas ; 
34°. steenkolenmijnbedrijf; 
35°. meubelmakersbedrijf; 
36°. bloemisterij ; · 

ka.nker van de 5 jaren. 
huid en kan-
kerzweren; 

1°. schoorsteenvegersbedrijf; 
2°. bedrij ven tot het raffinee

ren, distilleeren of behan
delen van petroleum of 
van uit ruwe petroleum 
of koolteer vervaardigde 
stoffen (o.a. pek); 

30, bedrij ven tot het verwer
ken of behandelen van 
asphalt en asphaltproduc
ten; 

4°. bedrijf van het kya.ni
seeren en het werken 
met X-st ralen ; 

5°. briketfabrieken ; 
6°. textiel ververijen ; 

kwik vergiftiging; 5 ja.ren. 
10. spiegelfabrieken; 
2<>. photografie bedrij ven ; 
3°. chemische fa.brieken en 

la boratoria. ; 

4°. fa.brieken van explosie
stoffen; 

5°. fabrieken van genees- en 
verba.ndmiddelen ; 

6°. fa.brieken tot bereiding 
van huid verf voor sche
pen; 

7°. kyaniseerinrichtingen; 
S0 • haar- en bontwerkers

bedrijven; 
9°. bedrijven, waar in het 

vuur wordt verguld of 
verzil verd ; 

10°. bedrij ven tot het vervaar
digen en herstellen van 
nstrumenten ; 

ll0 • gloeilampenfabrieken; 
12°. textieldrukkerijen; 
13°. electriciteitsfa.brieken en 

.bedrijven; 
longlijden ; 3 ja.ren. 

10. glasbla.zerijen; 
2°. bedrijven, waa.rin gla.s 

bewerkt wordt met be
hulp van den za.ndstraal ; 

3°. aa.rdewerkfa.brieken; 
4°. steenhouwerijen ; 
50, chemische fa.brieken ; 
60. zeeppoederfabrieken; 
7°. bedrijven, wa.a.rin sla.k

kenmeel en thomassla.k
ken beha.ndeld worden ; 

S0 • rietsnijdershedrijf; 
90, houtzagerijen; 

10°. hoorn-, been- en steen
nootza.gerijen en -dra.ai 
erijen; 

110. ha.a.r- en bontwerkers-
bedrijven; 

12°. turfstrooiselfa.brieken; 
13°. brikettenfa.brieken; 
14°. slijperijen van ineta.len, 

glas of a.ndere ha.rde stof
fen ; 

150, ijzer- en meta.a.lgieterijen; 
16°. pa.pierfabrieken; 
170, lompensorteerderijen; 
1so. textielfa. brieken ; 
190_ bedrijven tot het hewer. 

ken van vlas ; 
200. gra.anschoonderijen en 

-dorscherijen ; 
210. ma.lerijen; 
220. pellerijen ; 
230. ka.pokfa.brieken; 



1920 4 0 C TOBER. 876 

KOLOM I KoLOM II 
B. 

KOLOM IP: j KOLOM 1 KoLoM II 
B. 

KOLO)! III 

24°. grondwerkersbedrijf; 
25°. bootwerkersbedrijf; 
2tl0 • transporta.rbeidersbedrijf; 

nysta.gmus; 14 de.gen. 
steenkolenmijnbedrijf; 

ontsteking va.n 6 de.gen. 
het bind vlies 
va.n het oog; 

1 °. brikettenfa.brieken ; 
2°. a.utogeenla.sscherijen en 

-snijderijen i 
ontsteking va.n 7 de.gen. 

de zenuw en 
het netvlies .v. 
het oog; 

1°. lichtdrukinriohtingen; 
2°. a.utogeenla.ssoherijen en 

-snijderen ; 
~o. ookesovens ; 
40, gasfa.brieken ; 

ontsteking van 14 d!l'gen. 
· de gewriohten, 

van de pees- en 
spiersoheeden, 
van huid en 
onderhuidoel-
weefsel; 

1°. steenba.kkerijen: 
20. houtha.kkerijen; 
30_ steenkolenmijnbedrijf; 
4°. vervenersbedrijf; 
50. ketelmakerijen ; 
60. gloeila.mpenfa.brieken; . 
70, drukkerijen; 
so. bedrij ven tot het hewer

ken van vla.s ; 
90, ha.ringspeterijen ; 

100. ijzergieterijen ; 
110. gla.sbla.zerijen; 
120, gra.veursbedrijf; 
13°. metsela.a.rsbedrijf ; 
140_ steenhouwerijen ; 
150, grondwerkersbedrijf; 
rno. timmerliedenbedrijf; 
170_ ma.ttenvlechterijen; 
1S0 • wa.sscherijbedrijf ; 
19°. huidensorteerdersbedrijf; 
20°. da.rmenwa.ssohersbedrijf; 
210. mi;ita.a.lwa.renfa.brieken; 
220, ma.chinefa.brieken; 
23°. soheepsbouw ; 
24°. smederijen ; 
250. suikerfabrieken ; 
260. tuinbouw; 

27°. klompenmakers.bedrijf ; 
2S0 • oestersorteerdersbedrijf ; 
29°. visschers- en haringpak-

kersbedrijf; . 
periphere ver. · 1 ma.and. 

lammingen; 
Jo_ melkerij ; 
2°. bedrijf van wieden; 
3°. strijkstersbedrijf ; 
4°. a.sphaltbewerkersbedrijf ; 
50, a.a.rdappelrooiersbedrijf; 
6°. stra.atma.kersbedrijf; 
7°. bedrijf van opperma.n; 
S0 • bedrijf van sjouwerman ; 
9°. bedrijf van wa.sohvrouw ; 

10°. bedrijf van apothekers
bediende ; 

phosphorvergif- 5 ja.ren. 
tiging; 

sta.a.r; 

chemische fa.brieken en la
bora.toria; 

1 o. gla.sfa.brieken ; 
2°. staalgieterijen ; 

10 jaren . 

tetanus ; 4 weken. 
1°. grondwerkersbedrijf; 
20. beenzwartfabrieken; 
30, papierfa.brieke::i; 
4°. lompensorteerderijen ; 
50, la.ndbouw; 
so. tuinbouw ; 
7°. sloopersbedrijf; 
so. houtha.kkersbedrijf; 
90, schoenlappersbedrij f ; 

zinkoxyde-ver- 14 de.gen. 
gifiiging; 

geelgieterijen ; 
zweren van het 6 de.gen. 

hoornvlies en 
van het bind-
vlies van het 
oog; 

1°. lichtdrukbedrijven; 
20. metse!a.a.rsbedrijf; 
3°. bedrijven tot vet raffinee

ren, distilleeren of behan
delen van petroleum of 
van uit ruwe petroleum 
of koolteer verva.a.rdigde 
stoffen (o.a.. pek); 

4°. bedrijven tot het verwer
ken of behandelen van 
asphalt en asphaltproduc
ten; 
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.KOLOM I ROLOM JI 
B. 

KOLOM Ill 

5°. bedrijven, waarin gasgloei 
kousjes behandeld of ver
vaardigd worden ; 

60. steenkolenmijnbedrijf; 
7°. brikettenfabrieken; 
8°, emailleerfabrieken; 
9°. autogeenlasscherijcn 

en -snijderijen ; 
10°. gloeilampenfabrieken; 
ll 0 . textiel ver verijen; 
120. landbouw; 
13°. steenhouwerijen; 
14°. smederijen; 

zweren van de 7 dagen. 
slijmvliezen van 
neus en mond ; 

1°. bedrij vcn, waarin cement 
behandeld wordt ; 

2°. chloorkalkfabrieken en 
-pakkerijen; 

3°. zeeppoederfabrieken; 
40_ chroombedrijven. 

2. In de gevallen, waarin artikel 50 van 
Ons besluit van 26 Januari 1907 (Staat8blad 
n°. 20) van toepassing is , wordt een geneeskun
dige door toezending van de in dat artikel 
bedoelde aanteekeningen van een geval van 
caissonziekte geacht te hebben voldaan aa.n 
de verplichting tot aangifte a.ls bedoeld in 
artikel 1. 

3 De aangifte van eenig ziektegeval ge • 
~chiedt binnen acht dagen na het tijdstip, 
waarop de gcneeskundige het heeft geconst a
teerd en door inzending van eene kennisgeving, 
waarvan de vorm wordt vastgesteld door Onzen 
Minister, met de uitvoerin'g van dit besluit 
belast,, 

4. Behalve in de gevallen, waarin artikel 50 
van Ons besluit van 26 Januari 1907 (Staats
blad n". 20) van t oepassing is, wordt aan den 
geneeskunclige, die ingevolge artikel 1 aangifte 
doet van een ziektegeval, uit 's Rijks kas eene 
vergoeding van f 1.25 toegekend . 

Voor het aan den Directeur-Generaal van 
den Arbeid op diens verzoek vorst rekken van 
nadere mededeelingen over een ziektegeval, 
waarvan reeds aangifte is gedaan, wordt uit 
's Rijks kas eene vergoeding toegekend van 
f 2.50. Wordt aa.n den Directeur-Generaal 
van den Arbeid op <liens verzoek een. uit
voerig rapport uitgebracht, dan bedraagt de 
vergoeding f 5.-. 

5. Dit besluit treedt in werking op het in 

artikel 101, vierde lid, der Arbeidswet 1919 
bedoelde tijdstip. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staau
blad za.l worden geplaatst en wa.arvan afschria 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 4den October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitge,g. 12 Oct. 1920.) 

5 Ocwber 1920. BESLUIT, houdende onge
grondverklaring van de bezwaren van 
de weduwe van den loodsschipper der 
2de klasse P. VAN DurJN, geboren L. J. 
LouwERSE, te Vliasingen, tegen de be
slissing op haar verzoek om hooger pensioeu 
da.n haar is verleend. S. 774. 

WIJ WIL.i:IELMI~A. ENZ. 
Beschikkende op de recla.me van de weduwe 

P. VAN DuIJN, geboren L . J. LOUWERSE, 
t e Vlis8ingen, betreffende hare aanspraken 
op hooger pensioen ; 

Gezien het a.dvies van den Militairen Pen 
sioenraad van 8 October 1919, n°. 13 Z. ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, advies van 
14 Juli 1920, no. 25 ; 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Marine , a . i ., van 30 September 1920, afdeeling 
B. , l ste bureau, no. 51; 

Overwegende, dat de Militaire Pensioenraad 
in zijn voormeld advies Ons in overweging 
heeft gegeven aan de belanghebbende, met 
ingang van 13 September 1919, een jaarlijksch 
pensioen toe te leggen van f 455 en daarenboven 
voor elk harer vijf kinderen, zoolang die beneden 
den leeftijd van 18 ja.ren in leven en ongehuwd 
zijn en niet door den Staat worden onderhouden , 
eene verhoogiug van pensioen van f 45.41 , 
alzoo a.anvankelijk tot een geza.menlijk bedrag 
van f 682, aanvoerende dat de belanghebbende, 
geboren 22 Mei 1876, op 11 J a.nuari 1895 in het 
huwelijk is getreden met PrETER VAN DuIJN, 
overleden 12 September 1919; dat op het t ijdstip 
van het overlijden ha.a.rs echtgenoots nog 
beneden den leeftijd van 18 jaren in !even 
waren de volgende uit haar huwelijk gesproten 
kinderen: 

JANNETJE, geboren 8 October 1901; 
TEUNIS JACOBU'l, geboren 4 Ma.art 1904 ; 
PrETER, geboren 25 September 1908 ; 
WILLEM, geboren 26 J anuari 1913, en 
LEUNTJE, geboren 25 Augustus 1917; 
dat ha.ar echtgenoot als loodsschipper der 

2de klasse tijdens zijn overlijden een diensttijd 
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va.n 27 ja.ren en 3 maanden kon doen gelden ; 
dat de aanvrage om verhoogd pensioen is 
ingediend binnen een jaar na het tijdstip, 
waa.rop het recht daarop is verkregen ; dat 
de echtgenoot van den belanghebbende aan
spraak op een pensioen had kunnen maken 
van f 681,25, berekend naar een vijf en dertigste 
van het volle pensioen ad f 875, voor een 
loodsschipper der 2de klasse, aangegeven op 
den bij de Loodspensioenwet 1905 gevoegden 
staat, en een diensttijd van 27 jaren en 3 
maanden, weshalve haar volgens de artikelen 21, 
2°. , en 22b dier wet als pensioen toekomt twee 
derden van f 681,25 of f 454.162/ 3 , verhoogd 
krachtens artikel 25 met 5 X 1 /10 van f 454.162/ 3 , 

of f 227.082/3 of in totaal f 682, in te gaan met 
den dag volgende op dien wa.a.rop de bezoldiging 
van haar echtgenoot is opgehouden ; 

dat, nadat bij Koninklijk besluit van 8 No
vember 1919, n°. 17, a.an de belanghebbende 
een pensioen was toegekend van f 682 's jaars, 
waaronder eene verhooging van f 45,41 voor 
elk harer vijf kinderen, tot het bereiken van 
den leeftijd van 18 jaar, zij haar verla.ngen 
heeft te kennen gegeven dat omtrent hare 
bezwaren daartegen het gevoelen moge worden 
i ngewonnen van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
aa.nvoerende, dat zij meent dat haar echtgenoot 
12 September 1919 is overleden in zijn dienst 
en door den dienst, daa.r hij ziek is geworden 
terwijl hij zijn dienst uitoefende en juist door 
dat uitoefenen van den hem opgedra.gen 
dienst ; dat deze meening wordt bevestjgd door 
Dr. A. VANMAANEN, te Vlissingen; dat zij dus 
meent dat haar een hooger pensioen moet 
worden toegekend dan f 682 's jaars ; 

Overwegende, dat wel is waar in de ver
klaring van Dr. VAN MAANEN de oorzaak van 
het overlijden van VAN DuIJN wordt toegeschre
ven aan kouvatten tijdens eene dienstverrich
ting, <loch dat deze conclusie berust op de 
eigen mededeeling van v AN DuIJN, welke eerst 
gedaan werd toen genoemde geneesheer eenigen 
tijd daa.rna, altha.ns bij een toevallig bezoek 
ten huize van VAN DUIJN, deze onderzocht; 

Overwegende, dat blijkens verklaringen 
van de bemanning van den loodskotter, waa.rop 
VAN DuIJN heeft gediend, van een manoeuvre 
welke da.t vaartuig tijdens slecht weer op ]as• 
van de Marine-autoriteiten moest doen, niets 
bekend is, zoodat het verband, dat ·tusschen 
eene dergelijke dienstverrichting en het kou
vatten wordt gelegd, niet aa.nnemelijk is ; 

Overwegende, dat, al wu kunnen worden 
aa.ngenomen, dat het kouvatten heeft plaats 

geha.d tijdens de dienstverrichting waarvan 
sprake is, ciaa.ruit nog niet volgt, dat VAN DuI.TN 
overleden is a.an eene ziekte ontsta.an in en 
door den dienst ; 

Overwegende, dat het kouva.tten in geen geva.l 
ka.n worden a.angemerkt a.ls de oorzaa.k der 
tuberculose en da.t bovendien het kwaadaardig 
verloop bespoedigd werd door eene breuk
opera.tie; 

dat recla.mante derhalve geen aanspraak 
kan maken op pensioen krachtens de artikeleri 
21, 1°. , en 22a der Loodspensioenwet 1905; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n: 
te verklaren, da.t de bezwaren van L. J. 

LoUWERSE, weduwe van den loodsschipper 
der 2de kla.sse P. VAN DUIJN, tegen de afwijzende 
beschikking, genomen op hare aanvrage om 
hooger pensioen da.n haar is verleend, onge
grond zijn. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat tegelijk met 
het rapport van Onzen genoemden Minister 
in het Staatsb/,ad zal worden geplaa.tst en waa.r
va.n afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State (Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur) en a.an den Militairen Pensioen 
raad. 

Het Loo, den 5den Oct ober 1920. 
WILHELMINA. 

.De ·Minister van Marine. a. i ., W. F. PoP. 
(Uitgeg. 22 Oct . 1920.) 

All'DEELING B. 

lste Bureau. 

's-Gra.venhage, 30 September 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij kantbeschikking van den Directeur van 
Uw Ma.jesteits Ka.binet van 20 Juli 1920, 
n°. 21, werd aa.n het Departement van Marine 
om considera.tien en advies gezonden het met 
de bijla.gen hierbij zeer eerbiedig weder aange
boden advies van den Raad van State (Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur), 
van 14 J uli 1920, n°. 25, met daarbij behoorend 
ontwerpbesluit, betreffende de pensioenreclame 
van de weduwe P. VAN DUIJN, geboren L. J. 
LouWERSE, te Vlissingen. 

Bedoeld ad vies heeft de · strekking dat aan 
de weduwe van den loodsschipper der 2de 
klasse P. VAN DUIJN, onder intrekking van 
het Koninklijk besluit van 8 November 1919, 
n°. 17, met toepa.ssing van de artikelen 21, 1°., 
en 22a der Loodspensioenwet 1905, te rekenen 
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van 13 September 1919 een jaarlijksch pensioen 
worde verleend van f 657 en daarenboven 
voor elk harer vijf kinderen, voor wolang dit 
beneden den leeftijd van 18 jaren in !even en 
ongehuwd is en niet door den Staat wordt 
onderhouden, eene verhooging van pensioen 
van f 65,625, alzoo aanvankelijk tot een ge
zamenlijk bedra.g van f 985 's jaars. De gron
den, waarop dit advies steunt, zijn vermeld 
in het da.arbij behoorende ontwerp van besluit, 
luidende a.ls volgt : 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de reclame van de weduwe 

P. VAN DUIJN, geboren L. J. LOUWERSE, te 
Vlissingen, betreffende ha.re aa.nspraken op 
hooger pensioen ; 

Gezien het ad vies van den Militairen Pensioen
raad van 8 October 1919, n°. 13 Z; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juli 1920, no. 25; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine, a . i., van 

Overwegende, dat de l\'1ilitaire Pensioenraad 
in zijn voormeld advies Ons in overweging 
heeft gegeven aan de belanghebbende, met 
inga.ng van 13 September 1919, een jaarlijksch 
pensioen toe te leggen van f 455, en da.aren
boven voor elk ha.rer vijf kinderen, zoolang 
die beneden den leeftijd van 18 jaren in !even 
en ongehuwd zijn en niet door den Staat worden 
onderhouden, eene verhooging van pensioen 
van f 45,41 alzoo a.anvankelijk tot een ge
zamenlijk bedrag van f 682, aanvoerende 
dat de belanghebbende, geboren 22 Mei 1876, 
op 11 Ja.nuari 1895 in het huwelijk is getreden 
met PIETER VAN DUIJN, overleden 12 September 
1919; da.t op het tijdstip van het overlijden 
haars echtgenoots nog beneden den leeftijd 
van 18 jaren in leven waren de volgende uit 
haar huwelijk gesproten kinderen : 

JANNETJE, geboren 8 October 1901; 
TEUNIS JACOBUS, geboren 4 Ma.art 1904 ; 
PIETER, geboren 25 September 1908 ; 
WILLEM, geboren 26 Janua.ri 1913, 
LEUNTJE, geboren 25 Augustus 1917; 
dat haar echtgenoot a.ls loodsschipper der 

2de klasse tijdens zijn overlijden een diensttijd 
van 27 jaren en 3 maanden kon doen gelden ; 
dat de aanvrage om verhoogd pensioen is 
i ngediend binnen Mn jaar na het tijdstip, 
waarop het recht daarop is verkregen ; dat de 
echtgenoot van den belanghebbende aa.nspraak 
op een pensioen had kunnen ma.ken van 
f 681,25 berekend naa.r een vijf en dertigste 
van het voile pensioen ad f 875 voor een loods-

schipper der 2de klasse, aangegeven op den bij 
de Loodspensioenwet 1905 gevoegden staat, 
en een diensttijd van 27 jaren en 3 maanden, 
weshalve haar volgens de artikelen 21, 2°., 
en 22 b dier wet als pensioen toekomt twee der
den van f 681,25 off 454.161/ 3 off 227.082/s of 
in totaal f 682, in te gaan met den dag volgende 
op dien waarop de bewldiging van haar echt
genoot is opgehouden ; 

dat, nadat bij Koninklijk besluit van 8 :No
vember 1919, n°. 17, a.an de belanghebbende 
een pensioen was toegekend van f 682 's jaars, 
waaronder eene verhooging van f 45,41 voor elk 
harer vijf kinderen, tot het bereiken van den 
leeftijd van 18 jaar, zij haar verlangen heeft 
te kennen gegeven dat omtrent ha.re bezwaren 
daartegen het gevoelen moge worden ingewon
nen van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, aanvoerende 
dat zij meent dat haar echtgenoot 12 September 
1919 is overleden in zijn dienst en door den 
dienst, daar hij ziek is geworden terwijl hij zijn 
dienst uitoefende en juist door dat uitoefenen 
van den hem opgedragen dienst ; dat deze 
meening wordt gevestigd door Dr. A. VAN 
MAANEN, te Vlissingen; dat zij dus meent dat 
haar een hooger pensioen moet worden toe
gekend clan f 682 's jaars; 

Overwegende, dat op grond van een door 
den arts Dr. A.VANMAANEN a.an den Inspecteur 
van den geneeskundigen dienst der Zeemacht 
uitgebracht rapport, welk rapport op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur voor den 
kantonrechter te Mi,ddelburg onder eede is 
bevestigd, moet worden aangenomen, da.t 
P. VAN Du1JN is overleden aan de onmiddellijke 
gevolgen van lichaamsgebreken, ontstaan bij de 
uitvoering van bevolen diensten het loods
mansberoep betreffende ; 

dat dit overlijden we! is waar niet heeft 
plaats gevonden binnen een jaar na het ontstaan 
van het gebrek, <loch dat volgens de wet in 
dit geval van dezen termijn mag worden 
afgeweken op grond van bovengenoemde 
geneeskundige verklaring ; 

dat het huwelijk niet na het ontstaan van 
het gebrek iR voltrokken ; 

dat mitsdien het pensioen zijner weduwe 
moet worden bepaald overeenkomstig de 
a.rtikelen 21, 1°., en 22a der Loodspensioen
wet 1905, alzoo op twee derden van het voile 
pensioenbedrag a.an de Jaatste betrekking 
van den echtgenoot verbonden; 

Gezien evengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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met intrekking va.n Ons besluit van 8 No
vernb r 1919, n°. 17, voor zoover dit haa.r 
betreft. a.an L. J. LouwERSE, weduwe van 
den loodsschipper 2de klasse P. VAN DurJN, 
te Vlissingen, te rekenen van 13 September 
1919 een jaa.rlijksch pensioen te verleenen van 
f657 en da.arboven voor elk harer vijf kinderen, 

voor zoolang dit beneden den leefti,id van 
l jaron in leven en ongehuwd is en niet door 
den Sta.at wordt onderhouden, een verhooging 
van pensioen van f 65,62½, alzoo a.anvankelijk 
tot een geza.menlijk bedrag van f 985 's ;a.a.rs• 

Onze Minister van Marine is bela.st met de 
uitvoer:ing van dit besluit, wa.a.rva.n a.fschrift 
za.l wordeu gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van .Bestuur en 
a.an de Algemeene Rekenka.mer. 

De Minister van Marine, a. i ., 

Met de strekking van dat a.dvies van ge
.noemde Afdeeling van den Raad van State. 
lean ondergeteekende zich op de volgende 
gronden niet vereenigen. 

Blijkens de door Dr. A. VANMAANEN a.!gege
ven vorkla.ring - onder eede bevestigd voor 
don kantonrechter van zijne woonplaats -
staat vast: 

da.t de loodsschipper VAN DUIJN koude heeft 
gcvat; 

da.t hij deze ziekte a.anvankelij k heeft. ver
waa.rloosd: 

dat zich daarna. longtuberculose heeft ge
oponbaard., en 

dat een breukoperatie den toesta.nd derm'll.te 
verergerde dat hij kort daarna is overleden. 

In bcdoelde verkla.ring komt vcrder voor : 
.,In September 1917, toen ik (Dr . v . M.) hem 
{VAN Du1.TN) toeva.llig thuis trof en hij nog a.I 
hoestte, onderzocht ik hem en constateerde 
een a.cute bronchitis. Op mijn vra.ag, wa.a.r 
hij dit gekregen had, a.ntwoordde hij, dat hij 
rut opgeloopen had tijdens een manoeuvre die 
hij met zijn schip op bevel van de Marine moest 
ma.ken. R et wa.s toen erg vuil weer, (hij) voelde 
er niet veel lust voor, maar moe~t natuurlijk 
gehoorzamen." 

Deze verltlaring, waa.rin waarsrhijnlijk in 
plaa.ts va.n September 1917 gelezen moot wor
den September 1918, is wel afdoende voor 
zooveel betreft het bestaa.n en den aard der 
ziekte, ma.ar niet wa.t betre~ de oorza n.k daa.r
van . 

Immers wordt 's ma.us eigen verkla.ring da.t 
de ziekte ontsta.a.n is dooreenecLienstverrichting 
door niets gesta.afd. 

Blijkens verkla.ringen van leden der beman-

ning van den loodskotter, wa.arop VAN DurJN 
heeft gediend. heeft deze zich in Augustus 1918 
n&ar den wa.l laten roeien omda.t hij 7ich niet 
wel gevoelde. Na ra.adpleging van den dokter. 
keerde hij na.a.r boord terug , kreeg poeders, 
bleef een pa.a.r da.gen op bed liggen en was toen, 
naar men dacht, weer genezen. Van een zware 
manoeuvre op last der Marine-autoriteiten ge
daa.n, had niema.nd ooit iets gehoord. Na 
zijn ziekte heeft VAN DuIJN weer gewoon dienst 
geda.a.n ; hij heeft zich na zijn terugkomst van 
die reis niet ziek gemeld, is ook de volgende 
reis nog medegega.an . wa.arna. de detacheering 
van den kotter te Bath is opgeheven. H et 
oorzakelijk verba.nd tusschen den dienst en 
het ontstaan der ziekte ;,. dan ook rµ et aan
getoond. 

De betrekking van loodsschipper brengt mede 
dat dienst moet worden gedaa.n onder alle weers
omsta.ndigheden. Kouvatten kan ondcr aller
Jei omstandigheden plaatR vinden. Niet zonder 
meer kan worden aa.ngenomen dat het kou. 
vatten veroorzaakt word door het dienst doen 
tijdens slecht weer en nog minder dat het kou
vatten de oorza.a.k zou zijn geweest der tuber
culose waa.raa.n v AN DUIJN is overleden. Dat 
deze zijn ziekte aanva.nkelijk heen verwaar-
1oosd, za.l a.an het verloop er van geen goed 
hebben gedaan. Niet gebleken is da.t de be
handeling va.n den militairen dokter da.arao.n 
schuld had. 

Ten slotte zij de aa.nda.cht van Uwe Majesteit 
er op gevestigd, dat de in de conclusie van het 
aangeboden ontwerpbeslui t voorkomende woor
den ,,twee derden" niet jui st zijn, en vervangen 
zouden moeten worden door ,.drie vierden", 
overeenkomstig het bepao.lde in het gewijzigde 
a.rtikel 22a der· Loodspensioenwet 1905. 

Vermits de weduwe van den loodsschjppcr 
der 2de kla.sse P. v AN DurJN op vorenstaande 
gronden na.a.r ondergeteekende vermeent geen 
a.a.nspraa.k ka.n ma.ken op pensioen, kracbtens 
de a.rtikelen 21, 1°., en 22a der Loodspensioen. 
wet 1905, veroorlooft hij zioh in het vertrouwen 
dat Uwe Majesteit zich zal kunnen vereenigen 
met de bedenkingen welke zijnerzijds bestaan 
tegen het desbetreffende advies van den Raad 
van State (Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur), Uwe Ma.jesteit hierbij een ontwerp
besluit t er bekra.chtiging aa.n te bieden, daartoe 
strekkende da. t de bezwa.ren van de weduwe 
P. VAN DUlJN, geboren L. J. L0UWERSE, tegen 
de afwijzende beschik.king, genomen op hare 
a.a.nvrage om hooger pensioen, worden verkla.a.rcl 
t e zijn ongegrond. 

De MiniBter van Marine, a. i ., W. F. POP. 
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5 October 1920. BESLUIT tot vernietiging van 
een krachtens artikel 135 der Gemeentewet 
door den Raad der gemeente Enschede in 
zijne vergadering van 2 September 1918 
vastgestelde verordening. S. 775. 

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

Arbeid van 23 Juli 1920, n°. 406 H, afdeeling 
Arbeid, tot vernietiging van de verordening, 
krachtens artikel 135 der Gemeentewet en wel 
in het belang der openbare gezondheid vast 
gesteld door den Raad der gemeente Enschede 
in zijne vergadering van 2 September 1918. 
volgens welke het verboden is om zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders en 
anders dan met inachtneming van door dit 
College op te leggen voorwaarden een bewaar
plaats van oud ijzer, glas en dergelijke artikelen 
op te richten of te hebben ; 

Overwegende, da t de Hinderwet in artikel 2, 
onder VII, verbiedt, inrichtingen, bestemd tot 
bewaring en verwerking van afval, op te richten, 
zonder vergunning, welke, behoudens in die 
wet gemaakte uitzonderingen; door het ge
meentebestuur wordt gegeven; 

Overwegende, dat bewaarplaatsen van oud 
jj zer, glas en dergelij ke artikelen behooren tot 
de inrichtingen, bestemd tot bewaring en ver
werking van afval, als bedoeld in genoemd 
artikel 2, onder VII, der Hinderwet, en dat 
voreugenoemde verordening, welke ten aanzien 
van de oprichting van deze bewaarplaatsen 
bepalingen van soortgelijke strekking bevat 
als de Hinderwet, derhalve een onderwerp be
treft, dat reeds door de wet is geregeld ; 

Overwegende, dat artikel 150 der Gemeente
wet verbiedt, dat plaatselijke verordeningen 
treden in hetgeen van algemeen Rijksbelang is; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Augustus 1920, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Arbeid van 30 September 1920, n '· 476H 
afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de voormelde verordening van den Raad der 

gemeente Enschede te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift za) 
·worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den OctobP-r 1920. 

.1920. 

WILHELMINA. 
De 111inister "an Arbeid, AALBERSE. 

(Uitge,g. 26 Oct. 1920.) 

5 October 1920. BE~LUIT, houdende wijziging 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenar<>n 1920 (Staatsbl,ad n°. 37). 
s_ 776. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Minister~, van 19 Juli 1920. 
La. D. Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1920, no. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voor
zitter van den Raad van Ministers; van 1 Octo
ber 1920, La. B. Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) te wijzigeu ; 

H ebben goedgevonden en ver$taan : 
Gerekend van 1 Juli 1920 te bepalen als volgt: 
Art. 1. In bijlage A. va.n voornoemd Bezol

digingsbesluit vervalt het navolgende: 
a. in schaal lG onder ,,Justitie" de woorden : 

,,Rijkspolitie. 
Rijksveldwachter of Rijksveldwachter-jacht

opziener, ( aftrek als bedoeld in artikel 2 zal 
beperkt blijven tot 4 %)" ; 

b. in schaal 14 onder ,,Justitie" de woorden : 
,,Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter-brigadier (aftrek als be
doeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 %)" ; 

c. in schaal 18 onder ,,Justitie" de woorden : 
,,Rijkspolitie. 

Rijksveldwachter-brigadier-majoor ( aftrek 
als bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
4%)"; 

d. in schaal 25 onder ,,Justitie" het onder 
,,Rijkspolitie" o. a. opgenomen woord: ,,Rijks
veldwachter-rechercheur". 

Art. II. In bijlage A van voornoemd Bezol
digingsbesluit wordt ingevoegd het navolgende : 

a. in schaal 14, f 1600-f 2300, onder ,,Justi
tie" na de vermelding opgenomen onder ,,Mili
tair rechterlijke macht" : 

,,Rijkspolitie. 
Rijksve'ldwachter of Rijksveldwachter-jacht

opziener ( aftrek als bedoeld in artikel 2 zal be
perkt blijven tot 4 %)" ; 

b. in schaal 19, f 1600-f 2600, na de ver
melding ,,10 jaarlijksche verhoogingen van 
f 100": 

,,Just it i e. 
Rijkspolitie. 

!I Rijksveldwachter-brigadier (aftrekals bedoeld 
in artikel 2 zal beperkt blijven tot 4 %)" ; 

, c. in schaal 25, f 2000-f 3000, onder ,,Justi-

56 
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tie" na. de vermelding ,,Grenscommissaris van 
Rijkspolitie te Zevena.ar" onder Rijkspolitie" : 

,,Rijksveldwachter-brigadier-majoor (aftrek 
a.ls bedoeld in artikel 2 zal beperkt blijven tot 
4%)"; 

d. in scha.al 29, f 2700-f 3400, onmiddellijk 
onder ,,Justitie" : 

,,Rijkspolitie. 
Rijksveldwachter-rechercheur. '' 

Art. III. Ten a.anzien va.n de vaststelling van 
de bezoldiging, welke ingevolge dit wijzigings
besluit, gerekend van 1 Juli 1920, zal worden toe
gekend a.an de op dien datum in dienst zijnde 
811b artikel II bedoelde ambtenaren, vinden met 
ingang van dien datum, de overgangsbepalingen 
van gemeld Bezoldigingsbesluit overeenkomsti
ge toepassing. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsb/,ad, zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden _a.an de 
onderscheidene Ministerieele Departementen, 
a.an den Ra.ad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 5den October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zalcen, 
Tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

( Uitgeg. 13 Oct. 1920.) 

5 October 1920. KoNJNKLIJK BESLUIT. 
Bewaarplaatsen van ond iJzer, glas en 

dergelijke artiirelen behoorcn tot de inrich
tingen, bestemd tot bewaring van afval, 
als bedoeld in art. 2 sub VII ; eene veror
dening, wtilke ten aanzien van de oprich
ting van deze bewaarplaatsen bepa,Jingen 
bevat van soortgelijke strekking a.ls de 
Rinderwet, betreft derhalve een onder
werp, dat reeds door de wet is geregeld, 
en is dus niet bestaanbaar. 

WrJ WILHELMINA, EYZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid va.n 23 Juli 1920, n°. 406 H, aldeeling 
Arbeid, tot vernietiging van de verorclening, 
krachtens artikel 135 der Gemeentewet en wel 
in het belang der open bare ge~ondheid vast
gesteld door den Raad der gemeente Enschede 
in zijne verga.dering van 2 September 1918, 
volgens welke het verboden is om zonder 
vergunning van Burgemeester en W ethouders 
en anders dan met inachtneming van door dit 
College op te leggen voorwaarden een bewaar-

plaats van ou.d ijzer, glas en dergelijke artikelen 
op te richten of te hebben ; 

0., dat de Hinclerwet in artikel 2, onder 
VII, verbiedt, inrichtingen, bestemd tot be
waring en verwerking van afval, op te•richten, 
wnder vergunning, welke, behoudens in clie 
wet gemaakte uitzonderingen, door het ge
meentebestuur wordt gegeven ; 

0., dat bewaarplaatsen van oud ijzer, glas 
en dergelijke artikelen behooren tot de inrich
tingen, bestemcl tot bewaring en verwerking 
van afval, a.ls bedoeld in genoemd artikel 2, 
onder VII, der Hinderwet, en dat vorengenoem
de verordening, welke ten a.anzien van de op
richting van deze bewa.arplaatsen bepalingen 
van soortgelijke strekking bevat a.ls de Hinder
wet, derhalve een onderwerp betreft, dat reeds 
door de wet is geregeld ; 

0., dat artikel 150 der Gemeentewet ver
biedt, dat plaatselijke verordeningen treden in 
hetgeen van algemeen Rijksbelang is ; 

Gelet op artike! 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Augustus 1920, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

Minister van Arbeicl van 30 September 1920, 
no. 476 H , afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de voormelde verordening van den Raad 

der gemeente Enschede te verniet:.gen. 
(A.B.) 

6 October 1920. BERLUJT tot wijziging van 
het Lanclstorm-Besluit (Staatsblad 1913, 
no. 273; 1915, no. 382, 476 en 520; 1916, 
no. 455; 1917, no. 655; 1919, n°. 988). 
s. 777. 

WJJ WILHELMINA, EN?-. 
Op de voordracht .van Onze Ministers van 

Oorlog en van Marine, a. i., van 27 September 
1920, afd. Dienstplicht, n°. 100 H, en van 2 
October 1320, afd . B. (3de bureau), n°. 62; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om o. a. 
wijziging te brengen in de voorwaarden betref
fende de toelating tot een vrijwillige verbintenis 
bij den landstorm ; 

Gezien de artt. 22 en 53 van het Landstorm
Besluit, de bij het besluit behoorende modellen 
3, 35 en 36, zoomede bijlage A van het besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen, dat het Landstorm-Besluit wordt. 
gewijzigd a.ls volgt : 

Artikel 22. Aan het eerste lid wordt toe
gevoegd een derde volzin, luidende : 

,,Onze Ministers van Marine en van Oorlog 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, bevoegd, 
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den tot den landstorm behoorende, die in zoo- wordt in plaats van ,,62 en 63" gelezen : ,,3 
danigen werkkring is geplaatst, een positie toe I en 4". 
te kennen of te doen toekennen, welke is gelijk- Hetgeen voorkomt achter noot (2) wordt 
gesteld met een hoogeren dan den achter den gelezen : 
werkkring aangeteekenden rang." I ,,Achter elk der in deze kolom te vermelden 

Artikel 53. In het tweede lid wordt in plaats getallen personen tusschen haakjes te plaatsen 
van ,,niet voor het 17de levensjaar is volbracht'' het getal van diegenen hunner, die een admi , 
gelezen: ,,niet voor het 16de levensjaar is vol- nistratieve betrekking hebben 1/ekleed in een 
bracht, van welke leeftijdsgrens in bijzondere militair hospitaal, met aanduiding eventueel 
gevallen door Onze Ministers van Marine of hoeveel van laatstbedoelde personen niet en 
van Oorlog mag worden afgeweken." hoeveel hunner voorloopig niet in werkelijken 

Aan het artikel wordt een nieuw lid toege- dienst behoeven te komen." 
voegd, lu.idende : Hetgeen voorkomt achter de noot gemerkt 

,,7. In gevallen, waarin het wenschelijk (*) wordt gelezen: ,,In deze kolom de Jaar
wordt geacht, kan er mede worden volstaan, klassen afzonderlijk vermelden, te beginnen 
het in het eerste lid bedoelde onderzoek om- met de jongste." 
trent de lichamelijke geschiktheid van hem, Model 36. De kolommen · 1 tot en met 60 
die tot een vrijwillige verbintenis bij den land- vervallen. In den ataat wordt een nieuwe 
storm wenscht te worden toegelaten, slechts kolom, genu=erd 1, opgenomen, waarvan 
te gronden op uiterlijke waarneming bij zijn het opschrift luidt: ,,Jaarklassen. (*)". De 
aanmelding voor de toelating. De in den vo- kolommen 61 tot en met 89 worden omgenum
rigen volzin bedoelde persoon wordt wo spoedig merd onderacheidenlijk in 2 tot en met 30. 
mogelijk na opkomst in werkelijken dienst nader In hetgeen voorkomt achter noot (1) wordt 
aan een militair geneesku.ndig onderwek ter in plaats van ,,61-87" gelezen: ,,2-28" en 
beoordeeling van zijn physieke geschiktheid wordt tusschen ,,onder (***)"en ,,Desgewenscht" 
voor den dienst onderworpen. Gebreken, een volzin ingevoegd, luidende: ,,Elke jaar
welke bij het nader geneesku.ndig onderzoek klasse moet afzonderlijk worden behandeld ; 
bij den onderzochten persoon worden vastge- achter de opgegeven aantallen personen moet 
steld, worden beschouwd a.ls ontstaa.n v66r zijn eventueel worden vermeld, hoeveel hunner niet 
opkomst in werkelijken dienst, indien hij niet en hoeveel hunner voorloopig niet in werkelijken 
het bewijs van het tegendeel levert." dienst behoeven te komen." 

Model 3. Jn punt 2°. wordt tusschen de In hetgeen voorkomt achter noot (2) wordt 
woorden ,,behoorende" en ,,kan" ingevoegd in plaats van ,,62-64" gelezen: ,,3-5". 
het woord: ,,dienstplichtige". Na noot 3 wordt opgenomen een noot, ge-

Punt 4°. wordt gelezen : merkt (*) en luidende : ,,In deze kolom de 
,,Zoodra de onder 3°. bedoelde openbare ken- jaarklassen afzonderlijk te vermelden, te be

nisgeving heeft plaats gehad, houdt iedere tot ginnen met de jongste". 
den landstorm behoorende dienstplichtige zich Bijlage A. In het hoofd wordt tusschen het 
gereed om a.an de eerste te zijnen aanzien ge- woord ,,geplaatst" en de daarop volgende punt 
dane oproeping tot den werkelijken dienst te gevoegd : ,,voor zoover hun positie ruet wordt 
voldoen." · gelijkgesteld met een hoogeren dan den achter 

In punt 7°. wordt tusschen het woord ,,be- den werkkring vermelden rang". 
hoorende" en de daarop volgende ko=a in- Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
gelascht het woord ,,dienstplichtige". zijn, ieder voor woveel hem betreft, belast 

Model 35. De kolo=en 1 tot en met 61 met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
en kolom 65 vervallen. In den staat worden Staatablad zal worden geplaatst en waarvan 
twee nieuwe kolo=en, genummerd 1 en 2, afschrift zal worden gewnden aan de Alge
opgenomen, waarvan het opschrift luidt onder- meene Rekenkamer. 
scheidenlijk: ,,Jaarklassen. (*)" en ,,Sterkte." Het Loo, den 6den October 1920. 
De kolommen nummers 62, 63, 64 en 66 worden 
omgenummerd onderscheidenlijk in 3, 4, 5 
en 6. 

In het algemeen opschrift van de bestaande 
kolommen 62 tot en met 64 wordt in plaats 
van ,,kolo=en 1-61" gelezen: ,,kolom 2". 

In het opschrift van de bestaande kolom 64 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 

De Minister van Marine, a. i., W. F. POP. 

(Uitgeg. 18 Oct. 1920.) 
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6 October 1920. BEBCHIKKING van den Mi- I der week na. 6 uur des na.midda.gs en v66r 
nister van Arbeid tot uitvoering van 7 uur des voormidda.gs - op Za.terda.g boven
art. 35 van het Werktijdenbesluit voor dien tusschen l en 6 uur des na.midda.gs - en 
fabrieken of werkplaatsen 1920. !anger da.n acht uren per da.g arbeid verrichten 

De Minister van Arbeid _ aa.n of voor: 
Gelet op het bepa.alde bij a.rtikel 35 van het a. het herstellen of monteeren van kra.cht-

Werktijdenbesluit voor fa.brieken of werk- werktuigen, werktuigen, drijfwerken, toestellen, 
plaatsen 1920 ; 

1 
ovens, ketels of leidingen, indien die a.rbeid 

Heeft goedgevonden : noodzakelijk op die tijden moet worden ver-
omtrent de wijze, waarop de a.an het slot richt om den geregelden gang van den be

,an het eerste en het tweede lid van da.t I drijfsarbeid in de onderneming, waarin of 
a.rtikel bedoelde aanteekeningen moeten worden wa.arvoor de herstelling of de montage plaats 
gehouden, het navolgende vast te stellen : hecft, niet te beletten of dozen zooveel mogelijk 

Art. 1. Het hoofd of de bestuurder van te verzekeren ; 
eene onderneming is verplicht telkenmale a.ls b. het rcinigen van stoomketels, scrubbers 
in zijne onderneming arbeid wordt verricht en rookkana.len ; 
krachtens het bepaalde bij a.rtikel 35 van het c. het herstellen, omleggen of vernieuwen 
Werktijdenbesluit voor fa.brieken of werkplaa.t- van kunstwegen, straten en rioleeringen en 
sen, daarva.n aanteekcning te houden door van rails, wissels en seininrichtingen van 
invulling van een register, ingericht volgens spoor- en tramwegen, en herstellingen aan 
het model, dat als bijlage bij deze beschikking locomotievcn en rollend materieel van spoor
is gevoegd, op de wijze als in artikel 2 is om- en tramwcgondernemingen en publieke dien
schreven. sten, indien deze arbeid on die tjiden noodzake-

2. In het register worden in de voor elken lijk is om storing van het verkeer te voorkomen 
arbeider bestemde rubriek vermeld de neam of te bekorten; 
en het beroep van den a.rbeider, de datum a. het herstellen of vernieuwen van bruggen, 
van afwijking van de norma.le werktijdregeling, sluizen, duikers, zeeweringen en waterkee 
de werktijdregeling op den da.g der a.fwijking ringen, voor zoover deze arbeid op die tijden 
en de aa.rd der verrichte werkzaamheden. noodzakelijk is met het oog op het getij of 
· 3 . Tot het houden der aanteekeningen in ter voorkoming of bekorting van stremming 
hot in artikel 1 bedoelde register mag gebruik van het verkeer of tot het tegengaan van gevaar 
worden gemaa.kt van inlegvellen, welke van voor overstrooming; 
hctzelfde model moeten zijn &ls de binnenzijde e. het opsporen ep herstellen van storingen 
vim de bijlage dezes. en het verrichten van werkzaamheden, die 

·s-Gravenhage, 6 October 1920. ter voorkoming van storing of gevaar op een 
Voor den Minister, bepaalden tijd moeten geschieden, in electrici-

De Secre.taris-Generaal, A. L . SCHOLTENS. teitsfabrieken met de hiertoe behoorende 

ARBEIDSWET 1919. 
i tra.nsformeerings- en beveiligingsinrichtingen, 
I in de voedings- en verdeelingsleidingen van 

clectrische sterkstroomnettcn en van gas- en 
REGISTER, al8 bedoeld in artikel 35 van het waterleidingen, in telograaf- en telefoonkan-

werktijdenbuluit voor fabrieken of werk toren, in telegraaf- en telefoonnetten en in 
plaatsen 1920. stations van draadlooze telefonie en telegrafie ; 

VOOR DE 1) 

VAN 2) 

TE 3) 

1 ) Aard· der fa.briek of werkplaats. 
2

) Naam van den werkgever (firma). 
3) Gemeente, stra.a.t, gra.cht enz. en 

nummer. 
huis-

Artikel 35 van het W erktijdenbesluit voor fa
br-ieken of werkplaataen 1920, 

1. Een man ma.g in fabrieken of werkplaat
sen, met ina.chtneming van het bepaalde in 
a.rtikel 34, eerste lid, op Zondag, op alle de.gen 

/. het herstellen van schepen; 
g. het bedienen van ontsmettingsinrichtin

gen; 
een en antler onder voorwaarde, dat hij 

niet !anger arbeid verricht da.n twaalf uren 
per dag, da.t hij een da.gelijkschen onafgebroken 
rusttijd heeft van ten minste tien uren, voorts 
dat hij om de andere week op Zondag geen 
a.rbeid verricht en dat van icdere afwijking 
van het bepa.a.lde in de artikelen 22, derde 
lid, 23 en 24 der Arbeidswet 1919 volgens 
door Onzen Minister gegeven voorschriften 
wordt aa.nteekening gehouden en hiervan 
a.an de in artikel 84 der Arbeidswet 1919 
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bedoelde ambtenaren op hun verzoek inzage \ 9 October 1920. WET tot regeling van het 
en a.an het districtshoofd op diens verzoek , aJgemeen vormend lager onderwjjs. S. 778. 
afschriften of uittreksels worden verstrekt. Bijl. Hand. 2• Kamer 1918/19, 11,0. 428, 1-3; 

2. Een man, die arbeid verricht als is !919/20, n°. 86, 1-94. 
toegestaa.n in artikel 32, ma.g met ina.chtneming Hand. idem 1919/20, b/,adz. 1787-1892, 
van het bepaa.lde in artikel 34, eerste lid, 1923, 2006-2042, 2061-2139, 2153-2436, 
op den da.g der ploegwisseling na het einde 2464-2487, 2506-2507, 2746-2833, 2937. 
of v66r het begin van den bedrijfsarbeid in Hand. l• Kamer 1919/20, bladz. 877-884, 
fabrieken of werkplaa.tsen arbeid verrichten, 889-897; 1920/21, bladz. 15-39, 43-55. 
besta.a.nde in het na.zien en bedrijfsklaarmaken 
rnn ma.chines, werktuigen, toestellen, drijf- I 
\\erken, ovens, ketels en leidingen en het in 
orde brengen der werklokalen, indien deze 
arbeid noodzakelijk is om den geregelden gang 
van den bedrljfsarbeid in de ondememing, 
wa.arin die werkzaa.mheden plaats hebben, te 
verzekeren en niet gedurende den bedrijfs
arbeid kan worden verricht, met dien verstande, 
dat die a.rbeid ten hoogste drie uren na het 
einde van den bedrijfsa.rbeid eindigt of twee 
uren v66r den aanvang van den bedrijfsarbeid 
aanvangt, onder voorwaa.rde, dat hij slechts 
op een van drie achtereenvolgende Zonda.gen 
arbeid verricht en zijn a.rboid wordt afgewisseld 
door een rusttijd van tenminste 20 uren ach
tereen en dat van iedere afwijking van het 
bepaalde ,an den in artikel 32 toegestanen 
arbeid, · volgens door Onzen Minister gegeven 
voorschriften, aanteekening wordt gehouden 
en h.iervan aa.n de in artikel 84 der Arbeidswet 
1919 bedoelde ambtena.ren op hun verzoek 
inzage en aan het districtshoofd op diens ver
zoek afschriften of uittreksels worden verstrekt. 

NAAM:*) 

Wu WILHEU,UNA, EN7 ••.. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wegens het bepaalde in artikel 192 der 
Grondwet noodzakelijk is, over te gaan tot eene 
nieuwe wettelijke regeling van het algemeen 
vormend lager onderwijs ; 

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

TITEL I. 

ALGEMEENE BEPA.LINGEN. 

Art. 1. l. Lager onderwijs is huis• ot 
schoolonderwijs. 

2. Huisonderwij s is onderwijs, gezamenlijk 
gegeven aan kinderen van ten hoogste drie 
gezinnen, mits niet in schoolgebouwen noch in 
gebouwen als bed.oeld in het derde lid. 

3. Ieder ander onderwijs, waaronder ook 
het onderwijs in armeninrichtingen, gods-, 
gast- en werkhuizen, gestichten van welda.dig
heid en andere instellingen van openba.ar nut 
gegeven, wordt voor de toepassing dezer wet 
als schoolonderwijs beschouwd. BEROEP: 

Datum 
afwijking 
normalen 
werktijd. 

Werktijd
regeling op 
denda~der 
afwijking. 

Aard der verrichte 
werkzaamheden. 

I 
2. 1. Outler lager onderwijs begrijpt deze 

wet het onderwijs in : 
a. lezen; 

*) N. B. Hier in te vullen den naam van 
den a.rbeider, die ove~rk verricht, ingevols_e 
de bepa.lingen van art1kel 35 van het Werkt1J
denbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1920. 
In de voor dezen arbeider bestemde rubriek 
wordt telkenmale zoo spoedig mogelijk bijge
boekt de datum van afwijking van den nor
malen werktijd, de werktijdregeling op den 
dag der a.fwijking en de a.ard der verriehte 
werkzaa.mheden. Slechts wa.nneer in de be- ' 
trokken rubriek geene ruimte meer over is \ 
voor verdere mededeelingen wordt eene nieuwe 
rubriek geopend. 

b. schrijven; 
c. rekenen; 
d. Nederlandsehe taal ; 
e. vaderlandsehe geschiedenis ; 
f. aardrijkskunde; 
g. kennis der na.tuur; 
h. zingen; 
i. teekenen ; 
j. lichamelijke oefening ; 
k. nuttige handwerken voor me1sies. 
2. Aan lagere scholen kan bovendien onder

wijs gegeven worden in : · 
l. Fransche ta.al ; 

m. Duitsche ta.al ; 
n. Engelsche taa.l ; 
o. wiskunde ; 
p. handelskennis ; 
q. algemeene geschiedenis; 
r. handenarbeid 
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a. landbouwkunde ; 
t. tuinbouwkunde ; 

u fraaie handwerken voor meisjes. 
3. Onder va.derlandsche geschiedenis, ver

meld in het eerste lid onder e, is mede begrepen 
de eenvoudigste kennis der gemeente--, proviu
<•iale en staatsinrichting van Nederland on 
onder kennis der natuur, vermeld onder g van 
genoemd lid, de eenvoudigste kennis van ge-
2'.0ndheidsleer. 

3 . 1. Het schoolonderwijs wordt onder-
schoiden in : 

a. gewcion lager onder~js ; 
b. vervolgonderwijs; 
c. uitgebreid lager onderwijs; 
d. buitengewoon lager onderwijs ; 
2. Het gewoon lager onderwijs, ,oor zoover 

het geheel of gedeeltelijk uit openbare kassen 
wordt bekostigd, wordt gegeven in scholen met 
ten minste zeven achtereenvolgende leerjaren. 
Het leerplan omvat voor de eerste zes leerjaren 
de vakken, in artikel 2 vermeld onder a tot en 
met k. Daaraan kan het vak, in dat artikel 
verrneld onder r, en kunnen voor het hoogere 
leerjaar of de hoogere leerjaren bovendien een 
of meer der andere vakken, in dat artikel ver
meld onder l tot en met u, worden toegevoegd. 
Daar, waar Wij de gelegenheid. om aansluitend 
lager onderwijs in het zevende leerjaar te ont
vangen in voldoende mate op andere wijze ver-
7.ekerd achten, of waar bijzondere omst1mdig
lteden da.artoe aanleiding geven, kunnen Wij 
vergunning verleenen dat het onderwijs aan 
i'ene of meer bepaalde scholen minder dan 
zeven achtereeuvolgende leerjaren omvat. 

3 Het vervolgonderwijs, voor zoover het 
geheel of gedeeltelijk uit openbaro kassen wordt 
1,ekostigd, is het onderwijs, gegeven gedurende 
i.en minste twee a.chtereenvolgende leerjaren, 
&an hen, die de lagere school hebben verlaten 
t,n uict meer voor die school leerplichtig zijn, 
1,eu en antler volgens de regelen bij artikel 21 
gP-steld. 

4 . Het uitgebreid lager onderwijs , voor 
zoover het geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen wordt bekostigd, wordt gegeven in 
scholen met ten minste drie achtereenvolgende 
leerjaren, aansluitende aan het zesde leerjaar 
eener school voor gewoon lager onderwijs. Het 
leerplan omvat de va.kken, in artikel 2 vermeld 
ouder a tot en met k, en ten minste drie der 
vakken, in dat artikel vermeld onder I tot en 
met p. Daaraan kunnen een of meer der 
,akken, in dat artikel vermeld onder q tot en 
met u, worden toegevoegd. Het onderw:ijs iii 

e vakken, in artikel 2 vermeld onder a tot en 

met k, wordt gegeven · gedurende ten minste 
veertien uren per week, wa.arvan ten hoogste 
twee uren in het vak, vermeld onder k. Het 
onderwijs in ten minste drie der vakken, in 
artikel 2 vermeld onder l tot en met p, wordt 
ten minste gedurende acht uren, en in elk der 
onderwezen vakken in het tweede en derde 
leerjaar afzonderlijk ten minste gerlurende 
twee uren per week gegeven. 

5. Het buitengewoon lager onderwijs wordt 
gegeven in scholen, bestemd voor kinderen, die 
wegens ziels- of lichaamsgebreken of uit maat
schappelijke oorzaak uiet in staat zijn geregeld 
en met vrucht het gewone onderwijs te volgen 
of wier gedrag het noodzakelijk maakt hun 
buitengewoon onderwijs te doen geven. 

4. 1. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden de soorten van scholen voor buitenge 
woon lager onderwijs aangewezen, wa.arop deze 
wet, voor zoover die scholen betreft, van toe
passing is. 

2. Daarbij kan worden bepaald, in welke 
gevallen het buitengewoon onderwijs ook ge 
geven kan worden in daarvoor bestemde af
zonderlijke klassen, behoorende tot scholen voor 
gewoon en uitgebreid lager onderw:ijs, en kunnen 
met betrekking tot die klassen afwijkingen 
van de wettelijke regelen voor het gewoou 
onderw:ijs worden vastgesteld. 

5. 1. De lagere scholen, opgericht en onder
houden door het Rijk of de gemeenteu, zijn 
openbare, de overige zijn bijzondere scholen. 

2. Provinciiin of waterschappen doen geen 
uitgaven ten behoeve van het gewoon en uit
gebreid lager onderwijs. Evenmin doen water
sohappen uitgaven ten behoeve van het buiten
gewoon lager onderwijs. Indien eene provincie 
uitgaven doet ten behoeve van het buitenge
woon lager onderwijs behandelt zij de open
bare en de bijzondere soholen van dezelfde 
soort binnen die provincie op gelijken voet. 

3. Aan bijzondere scholen voor gewoon en 
uitgebreid lager onderw:ijs, noch aan bijzondere 
inrichtingen tot opleiding van onderw:ijzers 
mogen de gemeenten eene geldelijke bijdrage 
of andere ondersteuuing middellijk of onmiddel
lijk toekennen, dan in de gevallen en ender 
de voorwaarden, in de wet genoemd. Indien 
eene gemeente uitgaven doet ten behoeve van 
het buitengewoon lager bijzonder onderwijs 
behandelt zij de ·onderscheidene scholen van 
dezelfde soort binnen die gemeente op gelijken 
voet. 

6. Bij algemeenen ma.atregel van bestuur 
worden, zoowel in het belang van de gezondheid 
a.ls van het onderwijs, algemeene regelen vast-
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gesteld omtrent den bouw en de inrichting der I 9. Indien de inspecteur schriftelijk ver• 
lokalen , waarin lager schoolonderwijs gegeven I klaart, dat het a.fgekeurde lokaa.l voldoende 
wordt . voor zoover de scholen, waartoe die verbeterd is, of dat het aa.ntal k:inderen genoeg
lokalen behooren, geheel of gedeeltelijk uit I zaam beperkt is, kan het onderwijs worden 
openbare kassen worden onderhouden, omtrent hervat. 
de inrichting der terreinen voor het onderwijs I 8. Op geen school mogen meer dan vier
in lichamelijke oefening aan die scholen, a.ls- I honderd kinderen gelijktijdig worden toege
mede omtrent het a.antal kinderen, da.t in die la.ten, tenzij Wij hiertoe om bijzondere redenen 
scholen mag worden toegelaten. vergunning hebben verleend. 

7. l. Geen lager schoolonderwijs wordt 9. l. Hij, die in strijd met het voorsohrift 
gegeven in loka.len, welke door den krachtens I van artikel 7 schoolonderwijs geeft in een 
de Gezondheidswet daa.rvoor door Ons aange- afgekeurd lokaa.l, of die, a.ls hoofd der school 
wezen inspecteur van de volksgezondheid zijn meer leerlingen tot de school toelaat dan vol. 
afgekeurd als schadelijk voor de gezondheid gens artikel 8 geoorloofd is, of in een vertrek 
of van onvoldoende ruimte voor het aantal meer leerlingen toela.at dan het n~ar de in 
schoolgaande kinderen. artikel 6 bedoelde regelen mag bevatten, wordt 

2. De inspecteur spreekt de afkeuring uit gestraft met eene geldboete van ten hoogste 
bij schriftelijke en met redenen omkleede ver- vij ftig gulden. 
klaring en zendt daarvan afsohrift a.an Gede- 2. Indien tijdens het plegen van de over
puteerde Staten en ten zelfden dage aa.n het treding nog geen twee jaren zijn verloopen, 
gemeentebestuur, aan den inspecteur van het sedert eene vorige veroordeeling van den schul
lager onderwijs en aan het hoofd der school, dige wegens gelijke overtreding onherroepelijk 
Gedeputeerde Staten gelasten burgemeester is geworden, wordt hij gestraft met geldboete 
en wethouders der gemeente, waariu bet lokaal van ten hoogste honderd gulden of met hechte
iigt, deze verklaring af te kondigen binnen een nis van ten hoogste veertien dagen. Bij tweede 
door hen te bepalen termijn. of volgende herhalingen, gepleegd telkens 

3. Bij Gedeputeerde Staten kunnen tegen binnen twee jaren, nadat de laatste veroor
de uitspraak van den inspecteur in beroep deeling wegens eerste of volgende herhalingen 
komen : de inspecteur van het lager onderwijs, onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis 
het hoofd der school, de eigenaar of gebruiker opgelegd van ten hoogste een jaar. 
van het lokaal en de ouders, voogden of ver- 3. De in dit artikel strafbaar gestelde feiten 
zorgers van schoolga.ande kinderen. worden beschouwd a.ls overtredingen. 

4. Het beroep moet worden ingesteld binnen 10. 1. Op voordracht van burgemeester en 
dertig nije dagen, te rekenen van den da.g, wethouders of van den inspeoteur kunnen Gede
wa.arop het afschrift der verklaring van den puteerde Staten verklarcn, dat de onderwijzer, 
inspecteur op last van Gedeputeerde Staten die bij het geven van onderwijs leeringen ver
door het gemeentebestuur is afgekondigd. spreidt, strijdig met de goede zeden of aan-

5. Gedeputeerde Staten geven a.an elk der sporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten 
in beroep gekomen belanghebbenden bij te des lands, tjjne bevoegdheid tot het geven van 
ad viseeren dienstbrief schriftelijk kennis van onderwijs verloren heeft. 
hunne beslissing. 2. Deze bepa.ling is ook van toef>assing op 

6. Iecler, die bjj de beslissing partij geweest den onderwijzer, die zich aan een ergerlijk 
is, kan daartegen bij Ons in hooger beroep levensgedrag schuldig maakt. 
komen. 3. Gelijken maatregel kunnen Wij nemen 

7. Dit beroep moest ingesteld worden binnen ten aanzien van onderwijzers, verbonden aan 
dertig v rije dagen, te rekenen van den dag, door Ons krachtens artikel llO aangewezen 
waarop de kennisgeving van de beslissing van bihnen Europa buiten het Rijk gevestigde 
Gedeputeerde Staten den belanghebbenden Nederlandsche scholen. 
is toegezonden. 11. l. Wij bepalen, den Onderwijsr,..a.d ge-

8. Hangende de termijnen van beroep en hoord, den leeftijd, welken de kinderen moeten 
tot de eindbeslissing kan met het geven van bereikt hebben, voordat zij tot de school voor 
onderwijs in het afgekeurde lokaal worden gewoon !age. onderwijs worden toegelaten. 
voortgegaan, tenware de inspecteur van de 2. Wij behouden Ons voor, mede den leef
volksgezondheid om dringende redenen, in tijd to bepalen, den Onderwijsraa.d gehoord, 
zijne verklaring uitdrukkelijk to vermelden, waarop de kinderen die school moeten ver-
a.nders mocht hebben bevolen. la.ten. 
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12. 1. De tot de school toegelaten kinderen 
zijn in elke klasse verplicht aan het onderwijs 
in alle de aldaar onderwezen vakken deel te 
nemen. 

2. Van de geregelde deelneming aan het 
onderwijs in het vak, in artikel 2 vermeld 
onder 1, kan door burgemeester en wethouders 
of, waar het eene bijzondere school betreft, 
door het bestuur hiervan vrijstelling worden 
verleend, <loch alleen op grond van ingewonnen 
geneeskundig advies. 

3. Voor leerlingen van scholen voor uitge
breid lager onderwijs kan, volgens bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen rege
len, vrij stelling worden verleend van de ver
plichting tot het volgen van het onderwijs in 
een of meer der vakken, vermeld in artikel 2 
onder Z tot en met u. 

13. 1. Ten behoeve van ouders, voogden 
of verzorgers va.n in den leerplichtigen leeftijd 
vallende kinderen, die deze kinderen openba.ar 
onderwijs dan wel bijzonder onderwijs van eene 
bepa.alde richting wen chen te doen genieten, 
terwijl de woning dier kinderen meer dan vier 
kilometer is verwijderd van eene voor hen toe
gankelijke school voor gewoon of voor uitge
breid lager onderwijs, waar het door hen ge
wenschte onderwijs wordt gegeven, wordt des
verlangd uit de gemeenteka.s steun verleend 
ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden 
a.an het bezoeken van eene op grooteren af . 
stand van de woning, <loch binnen de gemeente, 
of in eene naburige gemeente, gelegen school 
voor gewoon of voor uitgebreid lager onderwijs. 
waar het door hen gewenschte onderwijs ge
gevcn wordt. Zoo noodig worden deze kosten 
geheel uit de gemeentekas vergoed. 

2. De gemeenteraad beslist binnen dertig 
vrije dagen, te rekenen van <len <lag, wa.a.rop 
eene daartoc strekkende aanvrage is ingekomen. 
Met voorkeur van ouders, voogden of verzor
gers voor het doen bezoeken van de kinderen 
van eene bepaalde school wordt daarbij zooveel 
mogelijk rekening gehouden. 

3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den <lag, waarop het besluit van den ge
meenteraad is openbaar gemaa.kt of aan den 
bela.nghebbende is toegezonden, kan deze daar
van bij , Gedeputeerde Staten in beroep komen. 
Gedeputeerde Staten beslissen, den Onder
wij sraad gehoord. 

4. Indi:en in een geval, als in bet eerste lid 
bedoeld, de ouders, voogden of verzorgers de 
voorkeur geven aa.n huisonderwijs voor de 
kinderen, wordt da.a.rin op kosten van de ge
meente voorzien, mits bij het daartoe strekkend 

verzoek aannemelijk wordt gemaakt, dat op 
de wijze, a.ls in het eerste lid omschreven, voor 
de kinderen, voor wie huisonderwijs wordt 
verlangd, slechts bezwaarlijk deugdelijk voor 
hen passend lager onderwijs kan worden ver
kregen, en aangetoond wordt op welke wijze 
door een binnen de gemeente of in eene na
burige gemeente wonenden onderwijzer in die 
behoefte kan worden voorzien. Deze voor
ziening wordt geregeld door den gemeenteraad, 
na overleg met den inspecteur. De gemeente
raad beslist binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van den dag, waarop een verzoek, waa.rbij van 
die voorkeur blijkt, is ingckomen. Het derde 
lid is ten deze van toe passing. 

5. Met a.fwijking van het bepa.a!de in ar
tikel 1, tweede lid, kan het huisonderwijs, be
doeld in het vorige lid, gegeven worden aa.n 
kinderen van meer dan drie gezinnen, mits 
het 11.a.ntal dezer kinderen niet grooter is dan 
acht. 

14. 1. Waar in deze wet gesproken wordt 
va.n ,, Onze Minister" is daaronder te yerstaan : 
Onze Minister met de uitvoering va,n deze wet 
belast. 

2. Waar gesproken wordt van ,,Onderwijs
raad" is daaronder te verstaan : de afdeeling 
van den Raad voor het algemeen vormend 
lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs. 

15. Waar in deze wet gesproken wordt van 
hoofdinspecteurs, inspecteurs, schoolopzieners, 
directeuren en leeraren zijn daaronder ook 
vrouwen te verstaan. Waar van onderwijzers 
gesproken wordt zijn daaronder ook onder
wijzeressen begrepen, tenzij het tegendeel uit
drukkelijk is bepaald. 

16. 1. Voor de berekening over gedeelten 
van een jaar van de overeenkomstig deze wet 
verschultligtle jaa.rwedden, wedden, belooningen, 
wachtgelden, pensioenen, pensioensbijdragen, 
vergoedingen en bijdragen wordt het jaar op 
360 en de maa.nd op 30 da.gen gesteld . Dien
tengevolge zal ten aanzien van kalendermaan
den van 31 dagen de laatste da.g verwaarloosd 
worden, terwijl aan de ma.and Februari twee 
of, wanneer het een schrikkeljaar betreft, een 
da.g worden toegevoegd. 

2. Hetzelfde geldt voor de bepaling van 

I 
diensttijd bij de berekening van jaarwedden, 
wachtgelden en pensioenen. 

17. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 7 kan ieder, die belang heef~ bij de ver
nietiging of verbetering van een kra.chtens deze 
wet door Gedeputeerde Staten genomen be
sluit, daarvan bij Ons in hooger beroep komen. 

2. Dit beroep moet worden ingesteld binnen 
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dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, 
waarop het besluit openbaar gemaakt of den 
belanghebbende toegezonden is. 

18 . Deze wet is niet ' van toepassing op : 
a. de scholen, uitsluitend bestemd voor het 

onderwijs in een of meer der vakken, in artikel 2 
vermeld onder h, i, i, k, p, r, s, ten u; 

b. militaire onderwijzers en het onderwijs, 
door hen gegeven aan militairen ; 

c. de tuchtscholen en de scholen in gevange
nissen, bedelaarsgestichten of Rijkswerkin
richtingen en in Rijksopvoedingsgestichten, 
behoudens de bepalingen omtrent de bevoegd
heid van hen, die lager onderwijs geven. 

TITEL II. 

VAN HET OPENBAAR GEWOON LAGER, UITGEBREID 

L AGER ONDERWIJS EN VERVOLGONDERWIJS. 

~ l. Van de · scholen. 

19. l. In elke gemeente wordt voldoend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen, welke voor alle kinderen zonder 
onderscheid van godsdienstige gezindheid toe
gankelijk zijn. 

2. Afwijking van deze bepaling kunnen Wij , 
den Onderwijsraad gehoord, telkens voor een 
termijn van vijf jaar toelaten. Zij kan niet 
worden toegelaten, indien de ouders, voogden 
of verzorgers van twaalf of meer leerplichtige 
kinderen blijk geven, dat zij openbaar onder
wijs voor deze kinderen in de gemeente ver
langen, of, zoolang nog acht of meer leerplich
tige kinderen de bestaande openbare school 
bezoeken. 

3. Het onderwijs omvat de vakken, in 
artikel 2 vermeld onder a tot en met k, en daar, 
wa.ar genocgzame behoefte a.an uitbreiding be
staat, een of meer of wel alle vakken, vermeld 
in dat artikel onder l tot en met u. 

4. Naburige gemeenten kunnen zich, met 
inachtneming van artikel 121 der Gemeente
wet, vereenigen tot het oprichten en in stand 
houden van gemcenschappelijke scholen, of 
tot het vaststellen van eene regeling omtrent 
de toelating van kinderen uit de eene gemeente 
op de scholen der andere. 

5. Bij een met redenen omkleed besluit 
kunnen Gedeputeerde Staten, den hoofdin
specteur gehoord, een der in het vorige lid be
doelde maatregelen bevelen. 

6. Gelijken maatregel kunnen Wij, Gede
puteerde Staten gehoord, bevelen. 

20. Aan elke openbare lagere school of aan 
openbare lagere scholen van dezelfde soort in 
eene gemeente wordt eene oudercommissie ver-

bonden. Bij algemeenen maatregel van be
stuur worden de inrichting, de samenstelling, 
de bevoegdheden en de wijze van verkiezing 
geregeld, den Onderwijsraad gehoord. 

21. l. Aan hen, die het gewoon of buiten
gewoon lager onderwijs hebben genoten en 
niet meer onder de verplichting vallen dit 
onderwijs te volgen, wordt, zoodra ten minste 
zes leerlingen zich daarvoor hebben aangemeld, 
van gemeentewege de gelegenheid gegeven 
tot het genieten van vervolgonderwijs. 

2. Het vervolgonderwijs wordt uitsluitend 
op werkdagen gegeven, hetzij over dag, hetzij 
des avonds, in een cursus, die ten minste hon
derdvijftig en t en hoogste driehonderd uren 
per jaar duurt. 

3. Gedurende de uren, voor het ver volg
onderwijs aangewezen, wordt in de daar voor 
bestemde lokalen aan de klassen der lagere 
school , welke in die lokalen worden onder
wezen, geen onderwijs gegeven. 

4. De regeling van de schooltijden en van 
de vacantien, het leerplan en de aanwijzing 
van de bij het onderwijs te gebruiken boeken 
en de verdeeling van den cursus in klassen 
worden door het hoofd van den cursus, na be 
spreking met de gezamenlijke onderwijzers, 
ontworpen en door burgemeester en wethouders, 
na- kennisneming van de bij die bespreking inge
diende afwijkende voorstellen, in overeenstern
ming met den inspecteur vastgesteld, en zoo 
noodig gewijzigd. De tweede volzin van het 
eerste lid en het tweede en derde lid van ar
tikel 25 zijn hierbij van toepassing. 

5. Het leerplan moet omvatten t en rninste 
vier der vakken, vermeld in artikel 2, waarvan 
ten minst e twee behoorende tot die , vermeld in 
het eerste lid van dat artikel. Het mag boven• 
dien andere vakken omvatten, <loch slechts 
voor zoover dit vakken zijn, die geacht worden 
tot het nij verheidsonderwijs t e behooren, en 
zoolang in het onderwijs in die vakken ter 
plaatse niet wordt voorzien door uitvoering 
van de Nij verheidsonderwijswet. 

6. Artikel 22 en artikel 23, eerste lid b, 
zijn op het vervolgonderwijs van toepassing. 

22. l. De besluiten van den gemeenteraad 
betreffende het getal der scholen en de vakken, 
welke op de scholen zullen onderwezen worden, 
worden aan Gedeputeerde staten medegedeeld. 
Zoo Gedeputeerde Staten het getal scholen of 
den omvang van het onderwijs onvoldoende 
achten, bevelen zij, den hoofd-inspecteur ge
hoord, vermeerdering . 

2. Gelijke vermeerdering kunnen Wii , Ge
deputeerde Staten gehoord, bevelen. 
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tikel 19, dan is hlj gehouden tot toekenning I vergelijkend onderzoek plaats heeft, maken 
van gelijke belooning aan de onderwijzers, ver- iburgemeester en wethouders na overleg met den 
bonden a.an de in de gemeente gevestigde bij- znspecteur de voordracht op, bestaande uit 
zondere scholen, als bedoeld in artikel 97 die zoo mogelijk ten minste drie bevoegden, en 
in hetzelfde geval verkeeren. en den haar met een schriftelijk met redenen 

3. De belooningen, in het eerste en tweede umkleed advies omtrent de voorgedragen can
lid bedoeld, worden medegerekend bij de didaten a.an den raad. 
grondslagen, naar welke voor pensioen is bij 6. Al wat verder het in dit artikel bedoelde 
te dragen. onderzoek betreft wordt bij algemeenen maet-

34. 1. De hoofden van en de onderwijzers regel van bestuur geregeld. 
a.an cursussen voor vervolgonderwijs, als be- 7. In gemeenten, waar meer dan eene school 
doeld in artikel 21, genieten als zoodanig eene b"'staat, kan de onderwijzer, aan het hoofd der 
belooning volgens de regelen, bij algemeenen eene geplaatst, aan het hoofd der andere worden 
maatregel van bestuur vast te stellen. gesteld, indien de gemeenteraad na overleg 

2. M:et inachtneming van die regelen stellen met den inspecteur hiertoe besluit. 
burgemeester en wethouders de belooningen 8. De benoeming van andere onderwijzers 

. vast. geschiedt uit eene voordracht van zoo moge-
35. 1. Orn als onderwijzer benoemd te lijk ten minste drie bevoegden, opgemaakt 

ktmnen worden wordt het bezit vereischt van : door burgemeester en wethouders na overleg 
ri. eene akte van bekwaamheid; met den inspecteur, na ingewonnen bericht 
b. een getuigschrift van zedelijk gedrag, van het hoofd der school, waaraan de benoeming 

afgegeven door den burgemeester der gemeente geschieden moet. Burgemeester en wethouders 
of de burgemeesters der gemeenten, waar hij, leggen het bericht van het hoofd der school 
aan wien het wordt uitgereikt , in de laatste en het schriftelijk met redenen omkleed ad vies 
twee jaren gewoond heeft. van den inspecteur aan den raad over. 

2. Bij weigering van een der burgemeesters 9. In gemeenten, waar meer dan eene school 
kan Onze Commissaris in de provincie het ge- bestaat, kan eene benoeming tot onderwijzer 
tuigschrift verleenen. geschieden uit eene voordracht, op te ma.ken 

3. M:et zoodanig getuigschrift wordt gelijk- op de wijze , a.ls in het achtste lid is omschreven, 
gesteld het getuigschrift van zedelijk gedrag, met dien verstande, dat het daarin bedoelde 
afgegeven door de bevoegde overheid buitens- bericht wordt ingediend door de hoofden van 

·1ands, onder welker gebied de bezitter in de scholen geza.menlijk, of door eene uit hun 
laatste twee jaren heeft gewoond. midden door burgemeester en wethoud ers in 

36. 1. De gemeenteraad benoemt de onder- overeenstemming met den inspecteur te kiezen 
wijzers, a.an de geemcntescholen verbonden. comm1ss1e. Bovendien kan in zulke gemeen-

2. De benoeming van den ondorwijzer, aan ten de gemeenteraad na overleg met den in
het hoofd der school geplaatst, geschiedt uit specteur de onderwijzers van de eene school 
eene voordracht van zoo mogelijk ten minste naar de andere overplaatsen. 
drie bevoegden, opgemaakt door burgemeester 10. Voor twee of meer scholen gezamenlijk 
en wethouders in overeenstemming met den kunnen in eene gemeente reserve-onderwijzers 
inspecteur. en vak-onderwijzers benoemd worden. De 

3. Indien burgemeester n wethouders en benoeming geschiedt uit eene voordracht, op
de inspecteur niet tot overeenstemrning kunnen gemaakt op de wijze, a.ls in het negende lid is 
geraken, gaat aan de benoeming een verge- bepaald. 
lijkend onderzoek naar de gesohiktheid der 11. Onze Minister benoemt de onderwijzers, 
candidaten vooraf. verbonden aan de scholen, uitsluitend door 

4. Melden meer dan zes bevoegden zich het Rijk bekostigd, en plaatst hen over. 
,oor het onderzoek aan, clan kunnen burge- 37. 1. De volgende straffen kunnen burge
rneester en wethouders , in overeenstemming meester en wethouders aan den onderwijzer 
met den inspecteur, bepalen welke candidaten, opleggen: 
mits niet minder dan zes, daaraan zullen worden a. waarschuwing ; 

.j;>nderworpen. Bij gemis aan overeenstemming b. schorsing voor ten hoogste eene ma.and 
omtrent de keuze der op te roepen personen met of zonder behoud van jaarwedde. 
worden a.lle candidaten die zich hebben aange- 2. Van het besluit tot schorsing staat be
meld tot het onderzoek toegelaten. \ roep open op Gedeputeerde Staten, welk be-

5. Ingeval de benoeming na voorafgaand I roep moet worden ingesteld binnen tien vrije 
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dagen, te rekenen ve n den dag, waarop het be- kostigd, en de voorziening inde tijdelijke waar
sluit bij te adviseeren dienstbrief a.an den be- neming a.an dergelijke scholen geschieden door 
langhebbende is toegezonden. Gedeputeerde Onzen Minister. 
Staten beslissen, den Onderwijsraad gehoord, 42. 1. Het schoolonderwijs wordt onder het 

38. l. De gemeenteraad ver!eent ontslag aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden 
aan onderwijzers, aan gemeentescholen ver- dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van 
bonden : de verstandelijke vermogens der kinderen, a.an 

a. rechtstreeks overeenkomstig eigen ver- hunne lichamelijke oefening en aan hunne op-
zoek, met ingang van den dag, door burge- leiding tot a.lie christelijke en maatschappelijke 
meester en wethouders te bepalen ; · deugden. 

b. op voordracht van burgemeester en wet- 2. De onderwijzer onthoudt zich van iets 
houders of van den inspecteur. t e leeren, t e doen of toe te laten wat strijdig 

2. In het onder bin het vorige lid bedoelde is met den eerbied, verschuldigd aan de gods
geval kan het ontslag niet-eer vol worden ver- dienstige begrippen van andersdenkenden. 
leend. Op een besluit, als bedoeld in het vorige 3. Wij kunnen den onderwijzer, die zich in 
lid onder b, is het laatste lid van artikel 37 van II dit opzicht aan plichtsverzuim schuldig maakt, 
toepassing. voor ten hoogste een jaar en bij herhaling der 

3. Gedeputeerde Staten kunnen verklaren, I overtreding voor onbepaalden tijd in zijne be
dat de niet-eervol ontslagen onderwijzer de voegdheid tot het geven van onderswijs a.an 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs heeft eene openbare school schorsen. 
verloren. 4. Het geven van godsdienstonderwijs blijft 

4. Onze Minister ver!eent ontslag aan de aan de godsdienst!eeraren overgelaten. 
onderwijzers, verbonden aan de scholen, uit- 43. l. Op bezwaarschriften tegen het in de 
sluitend door het Rijk bekostigd, hetz.ij overeen- school gebruik ma.ken van bepaald aangewezen 
komstig eigen verzoek, hetzij ambtshalve. leerboeken beslist Onze Minister, den Onder-

39. 1. Aan een onderwijzer eener gemeente- wijsraad gohoord. 
school kunnen burgemeester en wethouders op 2. Zijne beslissing wordt in de Staatscourant 
,oorstel van den inspecteur, of den inspecteur openbaar gemaakt. 
gehoord, voor t en hoogste eene ma.and den 3. Burgemeester en wethoude1s verbieden 
toegang tot de school ontzeggen. den onderwijzer, die een aldus afgekeurd leer-

2. De ontzegging geschiedt zonder stilstand boek gebruikt, hiermede voort te gaan. 
va.n jaarwedde. 4. In geval van ongehoorzaamheid geeft de 

40. 1. Behalve op de wij ze, in de artikelen gemeenteraad aan den onderwijzer een niet-
37 en 38 bepaald, kan de schorsing of het ont- eervol ontslag. 
slag, doch in het laat st e geval slechts niet- 44. Het is den onderwij zers, op straffe van 
eervol, op voordracht van den inspecteur door ont slag, verboden handel of nering t e drijven, 
Gedeputeerde Staten worden uitgesproken. of eenig beroep, behalve het geven van onder-

2. Op dergelijk ontslag is het voor!aatste wijs, uit te oefenen. 
lid van artikel 38 van toepassing. 45. 1. Het is hun op gelijke straffe vei-

41. 1. In de tijdelijke waarneming der door boden ambten of bedieningen te bekleeden, 
schorsing, ontslag of ontstentenis aan eene voor zoover deze niet zijn van k erkelijken of 
gemeenteschool opengevallen plaats voorzien daarmede gelijk t e stellen aard, of te gedoogen, 
burgemeester en wethouders na overleg met dat t e hunnen huize handel of nering gedreven 
den inspecteur. of eenig beroep, behalve het geven van onder-

2. Indien in de ver vulling , waar het betreft wijs, uitgeoefend wordt door de leden van hun 
het hoofd der school, de gemeenteraad niet gezin. 
heeft voorzien binnen zes maanden nadat de 2. Zoowel van het eene als van het andere 
plaats is opengevallen, geschicdt zulks door 
Gedeputeerde Staten na voorafgaand verge
lijkend onderzoek naar de geschiktheid der 
cand idaten. 

3. In geval van tijdelijke verhindering kan, 
op gelijke wij ze als in het eerste lid van dit 
artikel is bepaald, in de waarneming worden 
voorzien. 

4. De schorsing van onderwijzers, verbonden 
aan de scholen, uitsluitend door het Rijk be-

verbod kunnen Gedeputeerde Staten, den in
specteur gehoord, vrijstelling ver!eenen. 

3. Het ontslag, in dit en de twee vorige 
artikelen bedoeld, wordt verleend, hetz.ij door 
den gemeenteraad op voordracht van burge
meester en wethouders of van den inspecteur, 
hetz.ij ingevolge artikel 40 door Gedeputeerde 
Staten, hetzij aan de sciholen, uitsluitend door 
het Rijk bekostigd, door Onzen Minister. 

46. Aan de onderwijzers wordt, volgens de 
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regelen bij de artikelen 47 t ot en met 50 ge
steld, pensioen verleend ten laste van· het Rijk. 

47. 1. Recht op pensioen wordt verkregen 
door na volbrachten vijf en zestigjarigen leeftijd 
bekomen ontslag. 

2. Pensioen wordt insgelijks verleend aan 
een onderwij zer, die na tienjarigen diensttijd 
uit hoofde van ziols- of lichaamsgebreken voor 
de waameming zijner betrekking ongeschikt 
is en ontslag heeft bekomen en aan een onder
wijzer, die ontslagen is, na door eene der oor
zaken, in artikel 48, tweede lid, vermeld, ziels
of lichaamsgebreken t e hebben bekomen, die 
hem ongeschikt maken voor de verdere waar
neming zijner betrekking. 

3. Een gewezen onderwijzer, wiens betrek
king na tienjarigen diensttijd is opgeheven, 
verkrijgt recht op pensioen na volbrachten 
vijf en zestigjarigen leeftijd en voorts wanneer 
hij ziels- of lichaamsgebreken bekomt, die hem 
ongeschikt ma.ken voor de waarneming der be
trekking van onderwijzer. 

4. Als diensttijd komen in aanmerking alle 
tijden in diensten , bewezen v66r of sedert het 
in werking treden dezer wet : 

a. als onderwij zer a.an eene openbare school 
ten behoeve van het lager onderwijs ; 

b. als onderwijzer aan eene bij wndere 
lagere school, als leeraar of onderwijzer aan 
eene bijzondere kweekschool of opleidings
school tot opleiding van onderwijzers en onder
wijzeressen, nn \s die diensten aanspraak geven 
op pensioen ; 
. c. in eene der overige betrekkingen, die 

krachtens de Burgerlijke Pensioenwet bij de 
berekening van een burgerlijk pensioen in aan
merking komen. 

5. Met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 49, vijfde lid, komen mede in aanmer
king de . tijden in diensten, bewezen volgens 
artikel 41 en 'volgens artikel 33 der wet van 
17 ·Augustus 1878 (Staatsblad no. 127). 

48. 1. Het pensioen beloopt voor elk jaar 
dienst een zestigste d eel van de j aa.r wedd e, die 

over de laatst e twaalf maanden, aan het ont
slag voorafgegaan, t'ot grondslag gediend heeft. 
voor de bepaling der bijdrage, in het volgende 
artikel vermeld, doch mag nimmer het twee
derde gedeelte dier jaarwedde te boven gaan. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid wordt het pensioen van de onder
wijzers, die ziels- of lichaamsgebreken bekomen, 
,welke hen voor de verdere waameming van 
hunne betrekking ongeschikt maken, bepaald 
op het twee-derde gedeelte dier jaarwedde, 
mits die gebreken het gevolg zijn , hetzij van, 

I 

t egen hen in de uitoefening hunner dienst ver 
richtingen of ter zake van die uitoefening ge
pleegde gewelddadigheden, hetzij van het vol
voeren van diensten waarbij gevaar t e voorzien 
was, hetzij van ongevallen bij het verrichten 
van diensten waarbij geen gevaar t e voorzien 
was, indien het ongeval dat de gebreken ver
oorzaakte niet aan de schuld of aan de onvoor, 
zichtigheid van den onderwijzer te wijten is. 
De aanspraak op dit pensioen vervalt echter, 
indien een !anger t ermijn dan van twee jaren 
is verstreken tusschen den dag, waarop ge
breken, als in dit lid bedoeld, bekomen zijn 
en dien, waarop de onderwijzer ontslagen 
wordt . 

49. 1. Als bijdrage voor pensioen wordt 
door de onderwijzers jaarlijks betaald twee ten 
honderd van de jaarwedde, aan hunne betrek
king verbonden . 

2. · In geval van vermindering van jaa.rwedde 
als onderwijzer aa.n eene openbare school, of , 
ingeval bij den overga.ng van eene bijwndere 
school, Bls bedoeld in artikel ll0, na.ar eene 
openbare school , de jaarwedde minder be
draagt dan de laatstelijkvastgesteldepensioens
grondslag, wordt de in het eerste lid van dit 
artikel bedoelde bijdrage geheven van de som , 
die laatstelijk tot . grondslag der he:ffing heeft 
gediend, tenzij de belanghebbende het tegen
dee] verkiezen mocht en daarvan, binnen twee 
maanden nadat die vermindering hem kenbaar 
is gemaa1..-t, schriftelijk aangifte doet aan het 
gemeentebestuur. 

3. De in het eerste lid bedoelde bijdrage 
wordt door onderwijzers, die in den loop van 
het jaar overga.an van het bijzonder naar het 
openbaa.r onderwijs, niet beta.a.Id over het ge
deelte van het jaar, gedurende hetwelk zij bij 
laatstgenoemd ondorwijs werkzaam zijn. 

4. De bij drage komt ten voordeel t e van het 
Rijk en wordt door de zorg der gemeentebe
sturen geind en aan 's Rijks kas verantwoord. 

5. Ter zake van de in het vijfde lid van 
artikel 47 bedoelde diensten wordt op het pen
s'oen eene bijdrage ingehouden van twee ten 
honderd van de som der wegens die diensten 
genote, belooningen. 

50. De bepalingen van de artikelen 5, 13, 
14, tweede, derde en laat ste lid, 33 tot en met 
43 der Burgerlijke Pensioenwet zijn op de pen
sioenen der onderwijzers van toepassing. 

51. 1. Aan de onderwijzers, die ten gevolge 
van de ophe:ffing van de school, waa.raan zij als 
hoofd of als onderwijzer verbonden zijn, of 
ten gevolge van de ophe:ffing van hunne be. 
trekking, worden ontslagen, en niet in de 
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termen vallen om pensioen te genieten, wordt / 6. Bij de aanvaarding van eene betrekking, 
t en laste van het Rijk wachtgeld verieend. van Rijks-, provincie- of gemeentewege opge-

2. Het wachtgeld voor den onderwijzer, dragen, waarvan de bewldiging lager is dan de 
die bij het ingaan van zijn ontslag een dienst- laatstelijk genoten jaarwedde, wordt het wacht
tijd heeft : geld verminderd r.ot zoodanig bedrag, dat dit 

a. van nog geen vier jaren, wordt bepaald met de ne;eninkomsten te zamen niet minder 
op vijftig-honderdsten van de jaarwedde, aan beloopt dan de laa.tstelijk genoten ja.arwedde. 
zijne betrekking verbonden; 7. Gedurende het vervullen van eene be

b. van vier jaren en meer, maa.r nog geen trekking, van Rijks-, provincie- of gemeente
tien jaren op vijf en zestig-honderdsten van die wege voor een bepa.alden tijd opgedragen, van 
jaarwedde ; eene betrekking a.ls tijdelijk onderwijzer a.an 

c. van tien jaren en meer, maar nog geen eene school a.ls bedoeld in artikel 97, of van eene 
vij f en tw:intig jaren op tachtig-honderdsten andere niet van Rijks-, provincie of gemeente
,an die jaarwedde ; wege opgedragen betrokking, wordt het wacht

d. van vijf en twintig jaren en meer op geld op den voet van het vierde en zesde lid 
de voile ja.arwedde ; geheel of gedeeltelijk geschorst. 

met dien verstande, dat behalve voor de 8. De wachtgelden worden in volle guldens 
onderwijzers, die uitsluitend zijn belast met het verleend. Onderdeelen van een gulden komen 
onderwijs in een of meer der vakken, vermeld daa.rbij voor een gulden in berekening. 
in a.rtikel 2 onder l tot en met p, het wacht- 52. 1. Onderwijzers, het lidmaatschap van 
geld niet minder bedraa.gt dan de laagste aan - de Tweede Kamer der Staten-Generaal a.a.n
vangsjaarwedde . vaardende, zijn gedurende da.t lidmaatscha.p 

3. Onder diensttijd in het vorige lid wordt van rechtswege op non-aotiviteit en genieten 
verstaa.n de diensttijd, die inaan merking komt de helft hunner jMrwedde a.ls verlofstrakte-
voor pensioen. 

4. Het wachtgeld vervalt : 
a. indien de onderw:ijzer in de termen komt 

om pensioen te genieten , met den dag waa.rop 
het pensioen inga.a.t ; 

b. indien de onderwijzer tot eene betrekking 
van Rijks-, provincie- of gemeentewege wordt 
benoemd, wa.arvan de bewldiging met het be
drag van zijne laatstelijk genoten jaa.rwedde 
gelijk staat of dit overtreft, of eene zoodanige 
be trekking a.ls vast onderw:ij zer a.an eene school 
als bedoeld in artikel 97 aanva.ardt, met den 
dag waarop de benoeming ingaat ; 

c. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van minder da.n vijf ja.ren, zijn wachtgeld ge
durendo het dubbele van zijn diensttijd ge
noten heeft ; 

d. zoodra de onderw:ijzer, met een dienst
tijd van vijf jaren en meer ma.ar nog geen tien 
jaren, zijn wachtgeld gedurende tien jaren ge
noten heeft ; 

e. zoodra de onderwijzer, met een diensttijd 
van tien ja.ren en meer maar nog geen vijf en 
twintig jaren, zijn waohtgeld gedurende vijf
tien jaren genoten heeft. 

5. In de gevallen, onder d en e, van het 
vorige lid bedoeld, behouden Wij Ons de be
voegdheid voor, a.an den onderw:ij zer opnieuw 
een wachtgeld toe te kennen, te!kenmale voor 
den duur van vijf jaren. Alsda.n wordt het 
wachtgeld de eerste ma.al op het twee-derde 
gcdeelte en de volgende malen op de helft van 
bet oorspronkelijke wachtgeld bepa.a.ld. 

ment. 
2. Het verlofstra.ktement komt ten la.ste 

van het Rijk. 
53. De artikelen 44 tot en met 52 gelden 

niet voor de onderwijzers , uitsluitend bela.st 
met het geven van onderw:ij s in een of meer 
der va.kken, vermeld in artikel 2 onder h tot 
en met k en r tot en met u. 

§ 3. Van de kosten van het onderwijs. 

54. Elke gemeente voorziet in de kosten 
van haar lager onderwijs, voor zoover die niet 
komen ten laste van a.nderen of op andere wijze 
worden gevonden. 

55. De in artikel 54 bedoelde kosten zijn : 
a. de jaarwedden en wedden der onder

wijzers; 
b. de uitgaven ten behoeve van het ver

volgonderwijs ; 
c. de uitgaven voor het stiohten en insta.nd

houden of het huren van de schoolgebouwen 
en die voor het a.ankoopen of huren en het 
inrichten en insta.ndhouden van de terreinen 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening, 
een en a.nder met inbegrip van kosten wegens 
erfpa.cht van grond ; 

d. die voor het a.a.nsohaffen van de school
meubelen; 

e. die voor de geringe en dagelijksche repa.
ratien van de sohoolgebouwen, a.ls bedoeld in 
artikel 1619 van het Burgerlijk Wetboek: 

f. die voor het onderhouden van de school
meubelen ,en voor het aanscha.ffen en onder-
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houden van de schoolboeken, leermiddelen en 
schoolbehoeften ; 

g. die voor verlichting en verwarming en 
het sohoonhouden van de schoolgebouwen ; 

h. die voor de schoolbibliotheken ; 
i. die voor de steunverleening en de voor

ziening volgens artikel 13 ; 
j. die voor de belooningen en eereblijken; 
k. die voor het verstrekken of doen ver

s trckken Yan voeding en kleeding a.an sohool
kinderen; 

l . die voor het gebruik van schoolbaden ; 
m. die van het plaatselijk schooltoezicht, 

va.n de oudercommissien en va.n de commissien 
tot wering van schoolverzuim ; 

n. die van het vergelijkend onderzoek ; 
o. a.udere uitgaven ter verzekering van den 

goeden gang va.n het onderwijs. 
511 . l. Over elk dienstja.ar vergoedt het 

Rijk a.au de gemeente de 3a.a.rwedden der hoof
den en der volgens de artikelen 27 en 28 ver
plichte onderwijzers, alsmede de wedden van 
hen, die overeenkomstig artikel 41 zijn a.ange
wezen voor tijdelijke wa.a.rne ming eener be
trekking van onderwijzer of rnn hoofd der 
school. 

2. Voor de in dit a.rtikel bedoelde ver
goeding komen niet in aa.nmerking de scholen , 
ten a.anzien wa.arva.n artikel 69 niet is nage
leofd, tenzij Onze Minister a.lsnog verklaart, 
dat de bouw of verbouw der scholen en de in
richting van terreinen voor het onderwijs in 
lichamelijke oefeuing zijn gesohied volgens de 
algemeene regelen, bedoeld in artikel 6. 

57. l. Voor de vergoeding, bedoeld in 
a.rtikel 56, komen niet in aanmerking de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs met minder 
dan a.chttien leerlingen in de eerste drie leer
jaren te za.men. 

2. Indien a.an eene school voor uitgebreid 
lager onderwijs , welke voor vergoecy.ng a.ls zoo . 
danig reeds in aanmerking is gekomen, het 
a.antal leerlingen in de eerste drie leerjaren be
neden a.chttien da.a.lt, gaa.t de aa.nspraak op 
vergoeding gedurende drie achtereen volgende 
ja.ren niet op dien grand verloren, mits in geen 
jaar het a.anta.l da.a.lt beneden twa.a.lf. 

3. Voor eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs, welke voor vergoeding a.ls zooda.nig 
reeds in a.a.nmerking is gekomen en wa.a.r in 
eenig ja.a.r de kla.sse van het derde leerja.a.r geen 
leerlingen beva.t, gaa.t de aa.nspra.ak op die ver
goeding op dien grand niet verloren, indien Wij 
op een daartoe strekkend verzoek va.n het ge
meentebestuur ontheffing hebben verleend 
va.n de· in a.rtikel 3, vierde lid, gestelde eischen 

voor zooveel het da.a.r bedoeld onderwijs in 
het derde leerja.a.r betreft. Deze ontheffing ka.n 
gedurende drie a.ohtereenvolgende ja.ren telkens 
voor niet !anger da.n een ja.a.r worden verleend. 

58. Indien bij de berekening va.n het a.a.nta.l 
onderwijzers, bedoeld in artikel 28, eerste en 
tweede lid, leerlingen beneden de zes ja.ren zijn 
medegeteld, wordt voor de berckening van de 
vergoeding volgens a.rtikel 56 het a.ante.I onder
wijzers berekend, gelijk dit zou zijn, indien 
deze leerlingen buiten a.anmerking waren ge
ls.ten. 

59. 1. Voor de vergoeding volgens a.rtikel 56 
komen niet, of slechts voor een door Ons te 
bepalen gedeelte, in a.a.nmerking scholen, wa.a.r 
bij va.cature in het onderwijzeud personeel, 
tusschen het ontstaan dao.rvan en de ao.nva.a.r
ding zijner betrekking door den benoemde 
een la.ngere tijd verloopt da.n, wa.t het hoofd der 
school betreft, van zes ma.a.nden, wat de ovcrige 
onderwijzers betreft, van vier ma.a.nden. 

2. Indien niet is volda.a.n a.an den eisch, iP 
het vorige lid gesteld, kunnen Wij in bijzondere 
omstandigheden voor een bepa.alden tijd ont
heffing verleenen, indien het gemeentebestuur, 
v66r het einde van het ja.ar, volgende op dat , 
waa.rin de va.cature had moeten zijn vervuld , 
een daa.rtoe st rekkend verzoek a.an Ons indient . 

60. l. Voorschriften omt rent de uitvoering 
van de a.rtikelen 56 tot en met 59 worden bij 
algemeenen ma.a.tregel van bestuur gegeven, 
met ina.chtneming van het beginscl, dat , be
houdens aanvulling of terugbetaling na a floop 
van het dienstjaa.r, de vorgoeding bij 
voorschot wordt uitgekeerd. 

2. Ter berekening van dat voorschot wordt 
voor de vergoeding, bedoeld in a.rtikel 56, eerste 
lid, genomen het aanta.l onderwijzers, dat 
ingevolge het be pa.al de bij · de artikelen 27 en 
28 a.an de school moet verbonden zijn. 

3. De vergoedingen, bedoeld in a.rtikel 56, 
worden door de Algemeene Rekenkamer ver
evend tot de door Onzen Minister vastgestelde 
en a.an da.t College medegedeelde bedragen. 

61. l. Het Rijk vergoedt a.an de gemeente, 
welke met inachtneming van de voorschriften 
van artikel 21 vervolgonderwijs doet geven, 
de a.an de onderwijzers uitgekeerde belooningen, 
bedoeld in artikel 34, mits : 

a. de cursus door ten minste zes ,leerlingen 
is gevolgd indien hij niet in klassen of a.fdeelingen 
is gesplitst ; 

b. bij splitsing van den cursus in klassen 
of a.fdeelingen elke klasse of afdeeling door ten 
minste twaa.lf leerlingen is gevolgd. 

2. Bij de toepassing der bepalingen, in het 
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vorige lid onder a en o gesteld, wordt tot· grond
slag genomen, het gemiddeld aantal leerlingen 
berekend naar het aantal, dat op den eersten 
da.g van elke ma.and, waarin het onderwijs is 
gegeven , als werkelijk het onderwijs volgende 
bekend stond. 

3. Vermindering van het aantal leerlingen, 
bedoeld in het eerste lid onder b, gedurende den 
cursus in een of meer der klassen of afdeelingen 
is niet van invloed op het bedrag der vergoeding, 
mits het aantal leerlingen, berekend naar den 
maa.t staf van het tweede lid, in el.ke klasse of 
a.fdeeling niet daalt beneden acht. Daalt het 
aantal leerlingen beneden dit getal , dan wordt 
de vergoeding der belooning van de onder
wijzers evenredig verminderd . De vergoeding 
der belooning van het hoofd van den cursus 
wordt in dit geva.l t en volle verleend. 

4. Voorschriften voor de uitvoering der 
bepalingen van dit artikel worden bij alge
meenen maatregel van bestuur gegeven . 

5. De in dit artikel bedoelde vergoedingen 
worden door de Algemeene Rekenkamer ver
evend tot de door Onzen Minister vastgestelde 
en a.an dat College medegedeelde bedragen. 

62. l. Ter tegemoetkoming in de kosten, 
welke voor rekening van de gemeente blij ven, 
wordt van de ouders der schoolgaande kinderen, 
of, bij ontstentenis van beide ouders, van die 
kinderen zelven schoolgeld geheven. 

2. Deze heffing wordt geregeld naar even
redigheid van het inkomen met inachtneming 
van de bepalingen, vervat in de artikelen 63 
tot en met 66. 

3. In de verordening tot heffing van school
geld wordt het bedrag van het inkomen ver
meld, beneden hetwelk schoolgeld niet ver 
schuldigd is . 

63. 1. Het schoolgeld wordt voor scholen, 
bestemd voor gewoon onderwijs , en voor 
soholen , bestemd voor uitgebreid onderwijs 
a fzonderlijk geregeld. 

2. Voor iedere school derzelfde soort is in 
el.ke kla.sse van heffing het verschuldigd bedrag 
gelijk. 

64. 1. Voor scholen, bestemd voor gewoon 
onderwijs, bedraagt het schoolgeld volgens de 
la.a.gste klasse van heffing ten minste vijf cents 
per leerling en per week, de vacantien inbe
grepen. 

2. In de verordening tot heffingvan school
geld wordt zooveel mogelij k rekening gehouden 
met het beginsel, dat de bedragen, verschuldigd 
volgens de verschillende klassen van heffing, 
voor scholen, bestemd voor uitgebreid onder
wijs, verhoogd worden in dezelfde verhouding 

19:.!0. 

als het gemiddeld bedrag per leerling van de 
kosten van die soort van scholen in de gemeente 
hooger is dan het gemiddeld bedrag per leer
ling van de kosten der scholen voor gewoon 
C>nderwijs in de gemeente. 

3. Voor iedere soort van scholen wordt in 
de verordening tot heffing van schoolgeld het 
bedrag van het inkomen aangegeven, boven 
hetwelk schoolgeld volgens de hoogste klasse 
van heffing verschuldigd is. 

4. Het bedra.g , voor iedere soort van scholen 
verschuldigd volgens de hoogste klasse van 
heffing , mag het gemiddeld bedrag per leerling 
van de ko ten dier soort niet te boven gaan. 

65. Het gemiddeld bedrag, bedoeld in het 
tweede en vierde lid van het vorige artikel, 
wordt berekend door het geza.menlijk bedrag · 
der kosten, bedoeld in artikel 55, van alle 
scholen van dezelfde soort in de gemeente te 
deelen door het geheele getal leerlingen, die van 
die scholen gebruik ma.ken . 

66. 1. Tcnzij bij eene regeling, krachtens 
het vierde, vijfde of zesde lid van a.rtikel 19 
gemaakt , anders is bepaald, bedraa.gt het 
schoolgeld voor de kinderen uit andere ge
meenten niet meer dan dat voor de kinderen 
uit de heffende gemeente . 

2. Indien meer dan Mn leerling uit het 
zelfde gczin gelijktijdig eene school van dezelfde 
soort bezoekt, wordt het schoolgeld voor den 
tweeden leerling met twintig, den derden met 
veert ig , den vierden met zestig en den vijfden 
met tachtig t en honderd verminderd en is voor 
de volgende leerlingen geen schoolgeld ver 
schuldigd. 

67. 1. Het invoeren of wijzigen van eene 
schoolgeldregeling gcschiedt met inachtncming 
van de artikelen 232 t ot en met 236 der Ge
meentewet met dien verstande, dat Wij aan 
de verordening tot heffing Onze goedkeuring 
niet onthouden dan bij een met redenen om
kleed besluit, den Raad van State gehoord. 

2. De invordering wordt geregeld door eene 
plaatselij ke verordening overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 258 tot en met 
262 dier wet. In deze verordening wordt het 
opmaken van schoolgeld-kohieren voorgeschre
ven ; deze kohieren worden opgema.akt en 
executoir verklaard door burgemeester en wet
houders. 

68. 1. Indien Wij, Gedeputeerde Staten 
gehoord, oordeelen dat eene gemeente, door 
de uitgaven tot eene behoorlijke inrichting van 
ha.ar lager onderwijs vereischt, in verhouding 
tot hare middelen en andere uitgaven onbillijk 
zou worden bezwaard, kan haar uit 's Rijks 

57 
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kas tijdelijke subsidie verleend worden. Ons 
daartoe strekkend en met redenen omkleed 
besluit wordt, tegelijk met bet a.dvies van Ge
deputeerde Staten, in de Staatscourant open
baa.r gemaakt. 

2. Indien bet subsidie wordt verleend in 
de kosten van bouw of verbouw van school
lokalen, of van de inrichting van terreinen voor 
bet onderwijs in lichamelijke oefening, kunnen 
daara.an voorwa.arden worden verbonden om
trent medegebruik van die lokalen of terreinen 
door of van wege het Rijk. 

69. 1. De bestekken voor en de gunning 
van den bouw en verbouw van scholen en onder
wijzerswoningen en van de inrichting van ter
reinen voor het onderwijs in licha.melijke oefe. 
ning, ter bekostiging waa.rva.n aan de gemeente 
overeenkomstig a.rtikel 68 uit 's Rijks kas tijde
lijk subsidie wordt verleend, behoeven de goed
keuring van Onzen Minister. Deze besl!st, 
den inspeeteur gehoord. 

2. In a.He overige gevallen worden de be
stekken a.an de goedkeuring van den inspec
teur onderworpen . Ingeva.l deze bezwaa.r 
ma.akt zijne goedkeuring te verleenen ka.n de 
beslissing van Onzen Minister woden inge
roepen. 

TITEL III. 

VAN HET OPENBAAR BUITENGEWOON LAGER 

ONDERWIJS . 

70. Behoudens het bepa.a.lde in artikel 4 
zijn op het buitengewoon onderwijs van toe. 
passing de a.rtikelen 22 tot en met 27, de ar
tikelen 35 tot en met 53, a.rtikel 62, artikel 64, 
eerste en vierde lid, de artikelen 65 tot en met 67 
en artikel 69, tweede lid, met dien verstande, 
da.t tot onderwijzer bij dit onderwijs, voor zoo
ver het gegevt>n wordt aa.n a.bnormale kinderen, 
beha.lve de bezitter eener akte van bekwa.am
heid, a.ls bedoeld in a.rtikel 35, eerste lid onder 
a, mede benoemba.ar is de bezitter eener bij 
a.lgemeenen ma.a.tregel van bestuur a.an te 
wijzen bevoegdheid. 

71. Met betrekking tot elk der soorten van 
buitengewoon onderwijs worden, voor zooveel 
mogelijk op den voet van de beginselen, voor 
het gewoon onderwijs geldende, bij a.lgemeenen 
maa.tregel van bestuur regelen vastgesteld ten 
a.anzien van : 

a. den omvang van het onderwijs; 
b. het aantal verplichte onderwijzers ; 
c. de jaarwedden der onderwijzers ; 
d. de opleiding der onderwijzers, 
e. de vergoeding van het- Rijk. 

TITEL IV. 

VAN B:ET BIJZONDER GEWOON LAGER, UITGEBREID 

LAGER ONDERWIJS EN VERVOLGONDERWIJS. 

§ I. Van de scholen en van de kosten van het 
onderwijs. 

72. 1. Het bestuur eener rechtspersoonlijk
heid bezittende instelling of vereeniging. welke 
in eene gemeente eene bijzondere lagere school 
wenscht te vestigen of eene besta.ande bijzondere 
lagere school wenscht uit te breiden of de in
richting van bet gebouw dier school wenscht 
te veranderen , kan tot den raad dier gemeente 
eene aa.nvrage richten om ten behoeve van 
die school de voor de stichting van een gebouw 
of voor den verbouw of de verandering van 
inrichting benoodigde gelden te ontvangen, cen 
gebouw te stichten, of het besta.a.nde gebouw 
te vergrooten. 

2. Ingeval het bestuur de voor de stichting 
van een gebouw of voor den verbouw of de ver
andering van inrichting benoodigde gelden a.an
vraagt, dient het bij die aanvrage eene voor
loopige raming van kosten bij het gemeente
bestuur in. 

3. Onder stichten van schoolgebouwen 
wordt in dit artikel en de volgende mede ver
staan en onder verbouw of verandering ,;an 
inrichting kan begrepen zijn bet aankoopen 
en het inrichten van terreinenvoor het onder
wijs in lichamelijke oefening . 

73. 1. Bij eene aanvrage tot het ontvangen 
van de voor de stichting van een schoolgebouw 
benoodigde gelden of tot stichting van een 
schoolgebouw worden overgelegd : 

a. eene verk!aring, waaruit blijkt, dat de 
school, waar het geld t eene gemeente met meer 
dan 100,000 ingezetenen, door t en minste 100 
en, waa.r he"t geldt eene andere gemeente, door 
ten minste 40 leerlingen zal worden bewcht ; 

b. eene verklaring, waarbij de installing of 
vereeniging zich verbindt om, voordat met den 
bouw wordt aangevangen, als waarborgsom 
een bedra.g, gelijkstaande met vijftien ten 
honderd van de stiehtingskosten, in de ge
meenteka.s t e storten ; 

c. eene opga.ve van het geta.l leer!ingen, 
voor "'ie het gebouw ruimte moet bieden, bet 
maximum getal leerlingen , dat per k!asse za.l 
worden toegelaten, het getal k!assen, womede
of de school bestemd zal zijn voor het geven 
van gewoon of voor uitgebreid lager oncl erwijs. 

Indien de aanvra.ge geldt de stichting van 
een gebouw, uitsluitend t en dienste van eene 
school voor uitgebreid lager ondenvijs, bedraagt 
bet aantal leerlingen, onder a bedoeld, in ge-
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meenten met meer dan 100,000 ingezetenen / Die waarde kan geheel of ten deele strekkcn 
ten minste 40 en in andere gemeenten ten ter voldoening van de wa.a.rborgsom, bedoeld 
minste 18. in het vorige artikel. 

2. Wij behouden Ons voor in bijzondero I 75. 1. Wanneer eene aanvrage, als bedoeld 
gevallen, den Onderwijsraad gehoord, op een in artikel 72, is ingekomen, wordt hierop binnen 
daartoe strekkend verzoek van een belang- drie maanden door den gemeenteraad beslist. 
hebbend schoolbestuur voor eene gemeente Het besluit wordt binnen eene week aan het 
met minder dan 25,000 ingezetenen, alsmede schoolbestuur medegedeeld en openbaar ge
op verzoek van het bestuur eener school , als ma.akt . 
bedoeld in het zesde lid van a.rtikel 90, onge- 2. De medewerking wordt sleohts geweigerd, 
a.oht het aa.ntal ingezetenen in die gemeente, wa.nneer niet a.an de in artikel 73 omsohreven 
het in het eerste lid onder a bedoelde getal leer- vereischten is voldaan. De weigering ge , 
lingen voor eene school voor gewoon lager schiedt bij een met redenen omkleed besluit. 
onderwijs lager t e stellen dan 40, doch niet 3. Wordt in eene gemeente, welke niet eene 
lager dan 25 en voor eene school voor uitge- of meer openbare scholen voor uitgebreid lager 
breid lager onderwijs lager da.n 18, doch niet onderwijs in stand houdt, eene a.a.nvrage tot 
lager da.n 12. Voor die geva.llen wordt de waa.r- stichting van eene bijzondere school voor uit
borgsom, bedoeld in da.t lid onder b, bepa.a.ld gebreid lager onderwijs gedaan, dan beslist de 
op een bedrag, gelijksta.a.nde met dertig ten gemeentera.ad bij het in het eerste lid bedoelde 
honderd van de stichtingskosten. besluit, omtrent de vra.ag, of tot oprichting 

3. Bij eene ·aanvra.ge tot het ontvangen van eene overeenkomstige openbare school, 
van de voor den verbouw of de vera.ndering zoo noodig met toepassing van artikel 19, vierde 
va.n inrichting van een bests.and schoolgebouw lid, zal worden overgegaa.n. 
benoodigde gelden of tot verbouwing va.n een 4. Wordt bij eene aanvrage tot stichting 
besta.and schoolgebouw wordt vermeld, of die v.a.n een schoolgebouw een lager ma.ximum
verbouwing gewenscht wordt wegens toe- getal leerlingen per klasse opgegeven dan het 
neming van het getal leerlingen boven het getal, dat in die gemeente per klasse tot de 
maximum, wa.a.rvoor het gebouw bij de stich- overeenkomstige openba.re scholen mag worden 
ting bestemd werd, of wegens verlaging va.n toegela.ten, of wordt eene a.anvrage tot ver
het ma.ximum-geta.l leerlingen dat per kla.sse bouw va.n een bestaand schoolgebouw gedaa.n 
wordt toegelaten, of wegens a.ndere redenen. op grond va.n verlaging va.n het ma.ximum-geta.l 
Bij de a.a.nvrage wordt overgelegd eene ver- leerlingen, da.t per kla. se wordt toegelaten, 
kla.ring, wa.a.rbij de instelling of vereeniging beneden het voor de overeenkomstige openba.re 
zich verbindt om, voorda.t met den verbouw scholen geldende maximum, dan beslist de ge
wordt a.a.ngeva.ngen, als wa.arborgsom een meentera.ad bij het in het eerste lid bedoelde 
bedra.g, gelijksta.a.nde met vijftien ten honderd besluit omtrent de vraag, of tot gelijke ver
va.n de verbouwingskosten, de in gemeentekas betering van de overeenkomstige openbare 
te storten. scholen in die gemeente zal worden overgega.a.n 

74. 1. De stichtingskosten, bedoeld in het 76. 1. Indien de gemeenteraad eene be-
eerste en tweede, en de verbouwingskosten, be- slissing, a.ls bedoeld in artikel 75, eerste, derde 
doeld in het derde lid va.n het vorige artikel, en vierde lid, niet binnen drie ma.anden heeft 
omva.tten : genomen of indien da.a.rvan niet binnen eene 

a_ de kosten ter verkrijging va.n den grond week na. het verstrijken va.n dien termijn mede
door de gemeente of, wanneer grond wordt deeling a.an het schoolbestuur en openba.a.r
gebruikt, die eigendom der gemeente of van ma.king heeft pla.ats gehad, wordt de gemeente
de instelling of vereeniging is, voorda.t tot den ra.a.d geacht met het eindigen va.n den termijn 
bouw werd besloten, de geschatte waarde va.n drie maanden tot de medewerking te 
da.a.rvan; hebben besloten, en de in het derde en vierde 

b. de kosten van den bouw of va.n den lid va.n het vorige artikel vermelde vragen in 
verbouw; ontkennenden zin te hebben beantwoord. 

c. de kosten van eerste inrichting met in- 2. Binnen dertig vrije da.gen, te rekenen 
begrip va.n de schoolmeubelen. va.n den da.g wa.arop het besluit van den ge-

2: Indien grond wordt gebruikt, die eigen- meentera.ad is openba.a.r gema.a.kt, of overeen
dom der instelling of vereeniging is, voorda.t komstig het vorige lid geacht wordt te zijn ge
tot den bouw werd besloten, wordt de waarde nomen, ka.n ieder ingezetene da.arvan bij Gede
va.n dien grond door drie deskundigen bepa.a.ld. puteerde Staten in beroep komen. 
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3. In de gevallen, in het derde en vierde I 7. Indien grond wordt gebruikt, die eigen• 
lid van het vorige artikel omschreven, beslissen I dom der vereeniging of instelling is, en indien 
Gedeputeerde Staten, den Onderwijsra.ad ge- op dien grond zich bevindende gebouwen, 
hoord, zoo noodig met toepa.ssing van a.rtikel 19, welke eigendom der vereeniging of instelling 
vijfde lid. Bij weigering van een gemeente- I zijn, hetzij worden gesloopt, hetzij geheel of 
bestuur om aa.n de beslissing van Gedeputeerde I ten deele voor de stichting worden gebruikt, 
Staten t e voldoen, is a.rtikel 212 der Gemeente-

1 
wordt in de ra.ming der kosten de gescha.tte 

wet van toepa.ssing. waa.rde da.a.rvan begrepen. Deze waarde wordt 
77. 1. Indien burgemeester en wethouders I verminderd met de gescha.tte waa.rde van de 

van oordeel zijn, da.t de stichting van het ; a.fbraa.k der opsta.llen, welke worden afge
schoolgebouw, waa.rop de a.a.nvrage betrekking I broken. 
heeft, door de gemeente ka.n geschieden, openen &. Indien de stichting van het schoolge• 
zij zoo spoedig mogelijk na de indiening der j bouw door de gemeente geschiedt, v inden de 
aanvrage overleg met het schoolbestuur. bepalingen van het vierde tot en met bet zesde 

2. Indien de gemeentera.a.d een bestaand lid alleen toepassing met betrekking tot de 
gebouw, geheel of t en deele , al of niet ver- kosten van eerste inrichting. 
bouwd, als schoolgebouw beschikba.a.r wil 78. 1. Op het verzoek in het vijfde lid van 
stellen, en de inspecteur verkla.ard heeft, da.t het vorige artikel bedoeld, boslissen burgemees. 
daartegen naar zijn oordeel geen bezwaar be- t er en wethouders binnen eene ma.and na de 
staat, en het schoolbestuur weigert dat gebouw indiening, doch niet binnen veertien dagen, 
te aanvaa.rden, kan de gemeenteraad de be- nadat de beslissing op de a.anvrage, in artikel 72 
slissing van Onzen Minister inroepen. Deze bedoeld, onherroepelijk is geworden en, indien 
beslist, den inspecteur en den Onderwijsraad de beslissing van Onzen Minister, bedoeld in 
gehoord. het t weede of zesde lid van het vorige artikel 

3. In alle andere gevallen zal de sticht iqg is ingeroepen, nadat deze beslissing is genomen. 
van het schoolgebouw alleen dan door de ge- 2. De beschikbaa.rstelling wordt slechts 
meente geschieden, wanneer tusschen de ge- · gewoigerd, wanneer niet a.an de in het vorige 
meente en het schoolbestuur overeenstemming artikel omschreven vereischten is voldaan. 
verkregen is omtrent de keuze van het terrain 79. 1. Het schoolbestuur stort de waa.r-
en het bestek voor den bouw. borgsom, bedoeld in het eerste of het t weede 

4. Het schoolbestuur, dat de voor de stich- lid van artikel 73, of het overeenkomstig 
ting van een schoolgebouw benoodigde gelden artikel 74, tweede lid, verminderd bedra.g daar
wenscht te ontvangen, maakt het bestek voor van, in rle gemeentekas, a.l vorens eenige uit
den bouw op en zendt dat, met de beschrij ving keering van gemeentewege te genieten. Wordt 
van het terrein, en met eene omschrij ving van het tweede lid van ar tikel 80 toegepast, da.n 
de eernte inrichting, daaronder begrepen meubi- stort het schoolbestuur als waarborgsom een 
Jeering en leer- en hulpmiddelen, a.an den in- bedra.g, gelijkstaande met vijft ien t en honderd 
specteur, die binnen eene maand daarover van de geschatte waarde van het gebouw, 
advies uitbrengt. voordat dit a.an het schoolbestuur in eigendom 

5. Het schoolbestuur zendt daarna het wordt overgedragen. 
bestek, de beschrijving van het terrein en de 1 2. Indien de school gedurende drie achter
omschrijving van de eerste inrichting, het ad- I eenvolgende jaren bezocht wordt door minder 
v ies van den inspecteur, benevens eene uitge- 1 da.n het twee-derde gedeel te van het aantal 
werkte raming van kosten, bij burgemeester leerlingen, waarvoor zij volgens de opgave, 
en wethouders in, met het verzoek om het bij de aa.nvra.ge overgelegd, bestemd was, dan 
bedrag der gera.amde kosten beschikbaa.r te ver valt van de wa.a.rborgsom zoodanig gedeelte 
stellen. a.an de gemeente, a.ls wordt uitgedrukt door 

6. Indien burgemeester en wethouders tegen eene breuk, waa.rva.n de teller is het get a.l, da.t 
het bestek, tegen de keuze van het t errain of a.a.nwijst het verschil tusschen het a.a.ntal Jeer
tegen de voorgenomen eerste inrichting be- lingen, wa.a.rvoor de school bestemd was, en 
zwaar hebben, of de ra.ming der kosten t e hoog het gemiddeldea.a.nt a.Jleerl.iQgenindie driejaren, 
achten, en dit bezwaa.r niet door overleg kan en de noemer het geta.l, da.t a.anwijst het a.an ta.l 
worden opgeheven, roept het gemeentebestuur leerlingen, waarvoor de school bestemd was. 
of het schoolbestuur de beslissing iri. van Onzen 3. Wordt de school gedurende drie achter
Minister. Deze beslist binnen twee maanden, I eenvolgende ja.ren bezocht door minder da.n 
den inspecteur en den Onderwijsraad gehoord. de helft van het aanta.l leerlingen, wa.a.rvoor zij 
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volgens de opgave, bij de aanvrage overgelegd, waarde van den grond wordt in mindering ge
bestemd was, of, wanneer het eene school voor bracht op de krachtens het eerste lid te gemewn 
gewoon lager onderwijs betreft, door minder gelden. 
dan vijf en twintig en, wanneer het eene school 4. Geschillen betreffende de toepassing 
voor uitgebreid lager onderwijs betreft, door van dit artikel worden onderworpen aan de 
minder dan twaalf leerlingen, dan vervalt de beslissing van Gedeputeerde Staten. 
waarborgsom geheel aan de gemeente. 81. l. Binnen eene maand, nadat de bouw, 

4. De voorschriften, vervat in het tweede zoo hij door het schoolbestuur geschiedde, is 
en derde lid, zijn niet van toepa.ssing gedurende voltooid, zendt da.t bestuur a.an burgemeester 
de eerste zes ja.ren, te rekenen van den da.g, I en wethouders eene rekening en vera.ntwoording 
wa.arop de school in gebruik werd genomen. I van de gema.akte kosten met de op den bouw 

5. Ja.a.rlijks keert de gemeente aan het betrekking hebbende financieele bescheiden. 
schoolbestuur over de waarbc>rgsom, of over 2. Indien de bouw en eerste inrichting niet 
het niet verva.llen gedeelte daa.rvan rente uit tot overeenkomstig de in het zesde lid van artikel 
zooda.nig percentage a.ls de drie· ten honderd 77 vermelde bestek en beschrijving hebben 
rentegevende Nationale Schuld op den eersten pla.a.ts gehad, worden de kosten verminderd 
beursdag van het jaar, in hetwelk de waa.r. met het bedra.g, wa.a.rmede zij ten gevolge van 
borgsom is gestort, voor den verkrijger afwierp, de afwijking zijn gestegen, tenij die afwijking 
vermeerderd met een half t en honderd. heeft plaats gehad onder goedkeuring van 

6. Wanneer zich gedurende twintig jaren, burgemeester en wethouders, of deze goed. 
te rekenen van den dag, waarop de school in keuring alsnog wordt verleend. Bij weigering 

gebruik werd genomen, het geval, voorzien in van goedkeuring staat beroep open op Onzen 
het tweede of derde lid niet heeft voorgedaan, Minister . Deze beslist, den inspecteur ge
dan betaalt de gemeente de waarborgsom met hoord. 
inbegrip, in de daartoe leidende gevallen, van 3. · Indien die kosten de in a.rtikel 77, vijfde 
de geschatte waarde van den grond , bedoeld lid, bedoelde ra.ming te boven gaan, verschaft 
in artikel 74, tweede lid, aan het schoolbestuur de gemeente a.an het schoolbestuur het bedrag 
terug. I s gedurende dat tijdvak het' tweede van het verschil. 
lid toegepast, dan beta.a.It de gemeente twintig 4. Indien de voor den bouw en eerste in
jaren, te rekenen van den dag, waarop de waar- richting gema.a.kte kosten buitensporig zijn, 
borgsom gedeeltelijk verviel, het niet vervallen brengt het gemeentebestuur die kosten terug 
gedeelte aan het schoolbestuur terug. tot het cijfer, dat naar zijn oordeel het nor-

SO. l. Nadat de waarborgsom, bedoeld bij male is. In geval van geschil wordt dit be
artikel 73, zal zijn gestort, stellen burgemeester drag gescha.t op de wijze, in artikcl 85 bepaa.ld. 
en wethouders de a.a.ngevraagde gelden be- 5. Indien de in het eerst e lid bedoelde kosten 
schikba.ar. minder beloopen dan de in artikel 77, vijfde 

2. Indien kracb tens het tweede of derde lid lid, bedoelde raming stort het schoolbestuur 
van a.rtikel 77 de gemeente een schoolgebouw het bedrag van het verschil in de gemeentekas 
beschikbaa.r stelt, wordt dit gebouw zoo spoedig binnen eene maand nada.t de bouw is voltooid. 
mogelijk na de storting, in het eerste lid be- 6. In de geva.llen, vermeld in het derde 
doeld, in eigendom overgedragen a.an de ver. en vijfde lid, wordt de waarborgsom, bedoeld 
eeniging of instelling. De gemeente en de in a.rtikel 73, door bijstorting of terugga.ve in 
instelling of vereeniging kunnen echter overeen- overeenstemming gebracht met de gemaakte 
komen, dat het gebouw, zoolang de schoo 1 kosten. 
daarin gevestigd blijft, aan de vereeniging of 82. Bij verbouw of verandering van in• 
instelling in bruikleen zal worden gegeven over. richting vinden de bepalingen van de artikelen 
eenkomstig de bepalingen van den dertienden 77 tot en met 81 overeenkomstige toepassing. 
titel van het Derde Boek van het Burgerlijk 83. l. De instelling of vereeniging is ver 
Wetboek, of da.t het onder andere voorwaa.rden plicht het gebouw binnen drie maanden na de 
ter beschikking van de vereeniging of instelling oplevering in gebruik te nemen, het behoorlijk 
zal worden gesteld. te onderhouden, het verzekeren van het gebouw 

3. De gemeente verschaft op verzoek der daaronder begrepen, en het overeenkomstig 
instelling of vereeniging, indien mogelijk, den zijne bestemming te gebruiken. 
voor de stichting van de school bestemden 2. Indien deri inspecteu, blijkt, dat de be
grond en dra.agt dezen a.an de instelling of ver- paling van het vorige lid niet wordt nageleefd • 
eeniging in eigendom over. De gescbatte ! ka.n de vergoeding, bedoeld bij artikel 101, 
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worden ingehouden, totdat het schoolbestuur of vereeniging v66r het verstrijken van den 
ter zake de noodige voorzieningen zal hebben in het zesde lid van dat artikel gestelden ter
getroffen. Blijkt den inspecteur, dat aan het mijn blijvend heett opgehouden het gebouw 
gebouw meer kosten worden besteed, dan voor overeenkomstig zijne bestemming te gebruiken, 
behoorlijk onderhoud noodig zijn, dan kan de vervalt de waarborgsom aan de gemeente. 
bij artikel 101 bedoelde vergoeding op dien 84. 1. Het bestuur eener rechtspersoon-
grond worden verminderd. lijkheid bezittende instelling of vereeniging, 

3. Geschillen, ontstaande bij de toepassing welke in eene gemeente eene bijzondere lagere 
der voorgaande leden , worden onderworpen school wenscht te stichten, deel uitmakende 
aan de beslissing van Gedeputeerde Staten . van een niet uitsluitend voor het geven van 

4. Vervreemding van het schoolgebouw en schoolonderw:ijs bestemd en niet aan die ge
bijbehoorenden grond, ten einde uit de op- meente in eigendom toebehoorend gebouw, 
brengst een antler schoolgebouw te stichten , kan tot den raad dier gemeente eene aanvrage 
is na voorafgaande mededeeling aan het ge- richten tot toekenning van eene vergoeding 
meentebestuur geoorloofd, mits met goed- voor de kosten van die schoollokalen. 
keuring van Gedeputeerde Staten en onder de 2. Op aanvragen, a)s bedoeld in het eerste 
door dezen mede in het geldelijk belang der lid, is artikel 73, eerste lid onder a en tweede 
gemeente te stellen voorwaarden. Bij die ver- lid , artikel 75 en artikel 76 van toepassing. 
vreemding heeft de gemeente het recht van 3. De vergoeding per jaar wordt over het 
voorkeur. De overneming door p.e gemeente bedrag, waarop de waarde der voor school
geschiedt alsdan tegen de geschatte waarde. onderwijs bestemde lokalen is geschat, berekend 

Voor de toepassing der wet wordt het ge- naar den maatstaf, vervat in artikel 79, vijfde 
stichte nieuwe gebouw met het oude gelijk lid. 
gesteld . 4. Bij vermeerdering of vermindering van 

5. Gedeputeerde Staten kunnen beslissen, die lokalen vindt herschatting plaats. 
dat de instelling of vereeniging blij vend heeft 85. 1. Schattingen , als bedoeld in artikel 74, 
opgehouden het gebouw overeenkomstig zijne tweede lid, artikel 77, zevende lid , artikel 79, 
bestemming te gebruiken, of dat aanwezig is eerste lid, artikel 80, derde lid, artikel 83, 
het geval, dat de school gedurende drie achter- vierde lid, en artikel 84, derde lid , en herschat
een volgende jaren bezocht is door minder dan tingen , a.ls bedoeld in artikel 84. vierde lid, 
de helft -van het aantal leerlingen, waarvoor geschieden op verzoek en op kosten van het 
zij bestemd was volgens de opgave bij de aan- schoolbestuur, dat de aanvrage deed, door 
vraag tot stichting, of, wanneer het eene school eene commissie van drie deskundigen, van wie 
voor gewoon lager onderwijs betreft, door een door den Onderwijsraad, een door het ge
minder dan vijf en twintig en wanneer het eene meentebestuur en een door dat schoolbestuur 
school voor uitgebreid lager onderwijs betreft, wordt benoemd. 
door minder dan twaalf leedingen. Zoodra 2. De commissie van schatters beslist bij 
deze beslissing onherroepelijk i~ geworden of meerderheid van stemmen. Wordt geen meer
in hooger beroep is bevestigd of genomen, zal derheid verkregen, dan wordt de waarde be
zij worden overgeschreven in de openbare re- pa.aid op het gemiddelde der drie schattings
gisters, bedoeld bij artikel 671 van het Burger- opgaven. 
lijk Wetboek. Door die overschrij ving gaat 86. 1. Wanneer eene school, welke is tot 
de eigendom van het gebouw en bijbehoorenden stand gekomen overeenkomstig het bepaalde in 
grond op de gemeente over, vrij van a.lie lasten I de artikelen 72 tot en met 83, bezocht wordt 
en rechten, daarop door de instelling of ver- door kinderen , die niet wonen in de gemeente, 
eeniging gevestigd . In bijzondere gevallen , waar die school is gevestigd, heeft deze ge
ter beoordeeling van Gedeputeerde . ta.ten, , meente aanspraak op eene uitkeering van de 
kan de instelling of vereeniging den ei" ndom I gemeenten, waarin die kinderen woonachtig 
van het gebouw met bijbehoorenden grond I zijn, in de kosten van sticbting en verbouwing 
behouden tegen beta.ling aan de gemee e van bedoeld in artikel 74. Deze uitkeering be
eene door Gedeputeerde Staten vast te tellen f draagt zes ten honderd van die kosten. 
vergoeding. 2. Wanneer eene school, als bedoeld in 

. 6. Wanneer de in het vorige lid be\loelde I artikel 84, bezocht wordt door kinderen, die 
beslissing daartoe leidt, zijn de bepalingen niet wonen in de gemeente, waar die school 
van artikel 79, derde lid, van toepassing . is gevestigd, heett deze gemeenteaanspra.a.kop 
Tengevolge van de be. Iissing, dat de instelling eene uitkeering van de gemeenten, waarin die 
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kinderen woonachtig zijn, in de kosten der 
vergoeding, in dat artikel bedoeld. 

3. De uitkeering wordt telken jare ,oor 
elke gemeente bepaald op zoodanig gedeelte 
van de .in het eerste en tweede lid bedoelde 
totaalsom en vergoeding als wordt uitgedrukt 
door eene breuk, waarvan de t eller is het getal, 
dat aanwijst het gemiddelde aantal leerlingen, 
hetwelk in het voorafgaande jaar de school 
heeft bezocht en in die gemeenten woonachtig 
was, en de noemer het gf:ltal, dat aanwijst het 
gemiddelde van het geheele aantal leerlingen, 
hetwelk in dat jaar de school heeft bezocht. 

87. Voorschriften omtrent de uitvoering 
van de artikelen 72 tot en met 86 worden bij 
algemeenen maatregel van bestuur gegeven. 

88. De .kosten van instandhouding van 
bij wndere scholen word en volgens de bepalingen 
der artikelen 97 tot en met 105 uit de openbare 
kassen aan de besturen dier scholen vergoed, 
mits voldaan wordt aan. de voorschriften der 
artikelen 89 tot en met 96 . . 

89. l. De school staat onder het bestuur 
van eene instelling of vereeniging, die rechts
persoonlijkheid bezit. Die instelling of ver
eeniging is geldelijk onafhankelijk V!J-n het aan 
de school verbonden personeel. 

2. Het leerplan wordt aan den inspecteur 
medegedeeld. Het mag niet door den Onder
wijsraad als niet voldoende aan de wettelijke 
vereischten afgekeurd zijn. 

3. Het onderwijs wordt gegeven volgens 
een aan den inspecteur medegedeelden en in 
een der schoolvertrekken op eene zichtbare 
plaats opgehangen rooster van lesuren, waarop 
tevens de feestdagen en vacantietijden zijn ver
meld. 

4. Het aantal onderwij zers voldoet aan de 
eischen, voor de openbare scholen gesteld in 
de artikelen 27 en 28. 

5. De vast aangestelde onderwijzers ge
nieten eene jaarwedde en de t ijdelijk aange
stelde onderwijzers genieten eene wedde, ge
lijk aan die, welke in den in artikel 30, eerste 
lid, bedoelden algemeenen maatregel van be
stuur is bepaald. Zij genieten boven en be
halve die jaarwedden en wedden geen toelage 
of rnrhooging t enzij op grond van het bezit of 
het gebruik maken op de school van bevoegd
heden, waarvoor geen wettelijke akten van be
kwaamheid verkrijgbaar zijn, of op grond van 
hunne aanwijzing tot plaatsvervanger van het 
hoofd der school. 

6. De onderwijzers worden benoemd na 
overleg met den inspecteur. 

7. De onderwijzers zijn in het bezit van 

eene door het bestuur der school onderteekende 
akte van benoeming . 

8. De voor vast of voor een bepaald tijd
vak benoemde onderwijzers die, voordat zij 
den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of het 
tijdvak, waarvoor zij zijn aangesteld, is ver
loopen, anders dan op eigen verzoek worden 
ontslagen, kunnen van dat ontslag in beroep 
komen bij eene commissie, aan wier uitspraak 
het schoolbestuur zich heeft te onderwerpen. 

9. Het gebouw, waarin de school is geves
tigd, voldoet aan de bij algemeenen maatregel 
van bestuur zoowel in het belang van de ge
zondheid als van het onderwijs vastgestelde 
regelen omtrent den bouw en de inrichting der 
lokalen waarin het onderwijs gegeven wordt, 
omtrent de inrichting der terreinen voor het 
onderwijs in lichamelijke oefening, alsmede 
omtrent het aantal kinderen, dat in de scholen 
mag worden toegelaten. 

10. Door de vereeniging wordt van de 
ouders, voogden of verzorgers der schoolgaande 
kinderen of, bij ontstentenis van beide ouders, 
van die kinderen zelven geen antler schoolgeld 
geheven dan volgens artikel 95. 

11. Het bestuur stelt zich aansprakelijk 
voor de voldoening der krachtens de gemeente
lijke verordening verschuldigde schoolgelden. 

90. 1. Het !eerplan, bedoeld in artikel 89, 
tweede lid, geeft den omvang van het onder
wijs aan en de verdeeling van de leerstof over 
de klassen. Dit onderwijs moet gedurende 
niet minder dan veertig normale schoolweken 
per jaar worden gegeven : aan scholen voor 
gewoon lager onderwijs gedurende ten minste 
twee en twintig uren, aan scholen voor uitge
breid lager onderwijs gedurende ten minste 
veertien nren per week, waarvan aan beide 
soorten van scholen ten hoogste twee uren in 
het vak, vermeld in artikel. 2 onder k. Het 
leerplan moet voorts voor elke school het aantal 
uren aanwijzen, dat besteed zal worden aan 
elk vak afzonderlijk, alsmede het aantal leer
jaren voor elk vak en de verdeeling der !eerstof 
over de verschillende leerjaren, opdat een vol
doend en regelmatig voortschrijdend onder
wijs in die !eervakken wordt verkregen. Boven
dien kan het leerplan vakken omvatten ver
band houdende met de riohting van het onder
wijs. 

2. Indien de inspecteur van oordeel is, dat 
het !eerplan niet voldoet aan de wettelijke ver
eischten en het schoolbestuur weigert het te 
wijzigen, kan hij den Onderwijsraad verzoeken 
dit uit te maken. 

3. Bij de beoordeeling van het !eerplan 
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komt de richting 'van het onderwijs niet in aan
merking. 

4. Afwijking van den rooster van lesuren 
kan plaats hebben met toestemming van het 
bestuur en den inspectt'ur. 

5. Indien de inspecteur willekeurige afwij
king van den rooster van lesuren of van het 
leerplan heeft vastgesteld, doet hij daarvan 
binnen tien dagen schriftelijk mededeeling aan 
Onzen Minister alsmede aan het schoolbestuur. 
Onze Minister beslist, den Onderwijsraad ge
hoord, of de vastgestelde afwijking aanleiding 
geeft tot geheele of gedeeltelijke inhouding 
vande vergoeding, bedoeld in de artikelen 97 
en 101. Van die beslissing wordt mededeeling 
.gedaan aan het bestuur der gemeente waar de 
school is gevestigd, aan den inspecteur en aan 
het bestuur der school. 

6. Wij kunnen , den Onderwijsraad gehoord, 
vergunning verleenen ,.dat ten behoeve van de 
bijzondere inrichting van het onderwijs aan 
eene school of eene groep van scholen wordt 
afgeweken van het bepaalde in het eerste lid 
van dit artikel en in verband daarmede van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 2 en in 
het tweede en vierde lid van artikel 3. 

91. De akte van benoeming, bedoeld in 
artikel 89, zevende lid, vermeldt den naam 
en de voornamen van den benoemde, de be
paling of de benoeming voor vast of voor welk 
tijdvak zij is geschied, de jaarwedde of wedde 
en de wijze waarop zij zal worden uitbetaald, 
gelijke bepalingen betreffende verlof tot af -
wezigheid en inhouding der jaarwedde of wedde 
bij dat verlof, als zijn vastgesteld in den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in het 
derde lid van art ikel 30, alsmede eene bepaling 
omtrent den wederzijdschen terrn~in van op
zegging. 

92. 1. Het beroep, bedoeld in artikel 89, 
a.chtste lid, moet schriftelijk worden ingediend 
bij den voorzitter der commissie binnen tien 
dagen, nadat het ontslag schriftelijk ter kennis 
van den onderwijzer is gebracht. Hangende 
het beroep blijft de onderwijzer in het genot 
zijner jaarwedde of wedde. 

2. De commissie van beroep moet haar 
werkkring uitstrekken over ten minste twaalf 
bijzondere scholen, die op vergoeding van de 
kosten van instandhouding aanspraak maken, 
tenzij Wij in bijzondere gevallen daarvoor een 
lager cijfer vaststellen. Zij moet bestaan uit 
zeven leden en zes plaa.tsvervangende leden, 
_waarvan drie leden en drie plaatsvervangende 
leden worden gekozen door de besturen en 
drie leden benevens drie plaatsvervangende 

leden door het personeel der in de vorige zin
snede bedoelde scholen, tenzij deze zes leden 
het zevende lid, tevens voorzitter, kiezen. De 
leden en plaatsvervangende leden dezer com
missie mogen geen zitting hebben in het be
stuur, noch deel uitmaken van het personeel 
eener lagere school. 

93. 1. Het bestuur der school kan beslissen, 
dat eene verhooging van jaarwedde wegens 
dienstjaren niet wordt t oegekend. Het doet 
den belanghebbende schriftelijk mededeeling 
van _de gronden, waarop deze beslissing berust. 
Het is bevoegd te bepalen, dat deze verhooging 
nadat ten minste een jaar verstreken is wordt 
toegekend. 

2. De belanghebbende kan van de in het 
eerste lid bedoelde beslissing in beroep komen 
bij de commissie, in artikel 92 vermeld, aan 
wier uitspraak het schoolbestuur zich heeft te 
onderwerpen. Het beroep moet schriftelijk 
worden ingediend bij den voorzitter der com
missie bnnen tien dagen, nadat de beslissing 
ter kennis van den onderwijzer is gebracht. 

94. 1. De volgende straffen kunnen de 
schoolbesturen aan den onderwij zer opleggen : 

a. waa_rschuwing ; 
b. schorsing voor ten hoogste eene maand 

met of zondtJr behoud van jaarwedde . 
2. Van het besluit tot schorsing kan de 

belanghebbende in beroep komen bij de com
missie, in artikel 92 vermeld, aan wier uit
spraak het schoolbestuur zich heeft te onder
werpen. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij den voorzitter der commissie 
binnen tien dagen, nadat de beslissing ter kennis 
van den onderwijzer is gebracht. 

95. Op bijzondere scholen, als in artikel 88 
bedoeld, zijn de artikelen 62 tot en met 67 van 
toepassing, met dien verstande, dat het aan
slaan in de schoolgeldheffing voor de kinderen 
die deze scholen bezoeken geschiedt door het 
gemeentebestuur. Het innen van het school
geld geschiedt, indien het schoolbestuur <lit 
wenscht, door het gemeentebestuur. 

98 1. Voor de in art ikel 88 bedoelde ver
goeding komen niet, of, wat betreft de onder c 
bedoelde scholen, slechts voor een door Ons 
te bepalen gedeelte in aanmerking : 

a. scholen voor gewoon lager onderwijs, 
waarvan het aantal leerlingen van zes ja.ren 
en ouder, dat als werkelijk schoolgaande bekend 
staat, berekend naar den maatstaf van artikel 
28, zesde lid, in gemeenten met meer dan 
100,000 ingezetenen minder dan 100, en in 
andere gemeenten · minder dan 40 bedraagt, 
met dien verstande, dat voor.- eene school, 
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welke reeds vergoeding genoot, doch wa.ar bet 
a.antal leerlingen beneden onderscheidenlijk 
100 of 40 daalt, dat genot gedurende drie ach
tereenvolgende jaren niet op dien grond ver
loren gaa.t, mits in geen jaar het aantal daalt 
beneden onderscheidenlijk 80 of 30 ; 

b. scholen voor uitgebreid lager onderwijs, 
wa.a.rvan het aantal leerlingen, berekend naar 
den onder a bedoelden maatstaf, in gemeenten 
met meer dan 100,000 ingezetenen minder da.n 40 
en in a.ndere gemeenten minder dan 18 be
draagt, met dien verstande, dat voor zulk eene 
school , welke reeds vergoeding genoot, <loch 
waar het aantal leerlingen beneden onder
scheidenlijk 40 of 18 daalt, dat genot gedurende 
drie achtereenvolgende jaren niet op dien grond 
verloren gaat , mits in geen jaar het aantal daalt 
beneden onderscheidenlijk 18 en 12 ; · 

c. scholen , waar bij va.cature in het onder
wijzend personeel tusschen het ontstaan daar
va.n en de aanvaarding zijner betrekking door 
den bcnoemde, een langere t ijd verloopt dan , 
wat bet reft het hoofd der school van zes maan
den , wa.t de overige onderwij zers betreft van 
vier maanden, behoudens de bepaling van het 
voorlaatste lid van dit artikel. 

2. De bepa.ling onder a van het vorige lid 
is niet van toepa.ssing ten a.a.nzien van scholen, 
waarva.n nog niet a.lle kla.ssen, over welke vol
gens het leerplan, de leerstof verdeeld is, in 
werking zijn. De bepaling onder b van het 
vorige lid is ten aa.nzien van scholen voor uit
ge breid lager onderwijs niet van t oepassing 
gedurende de eerste twee jaren na. de opening 
der school. 

3. Met a.fwijking van de bepaling , vervat 
in het eerste lid onder a, kan Onze Minister, 
den Onderwijsra.ad _ gehoord, in bijzondere ge
va.llen, op verzoek van het bestuur eener 
school voor gewoon lager onderwijs in eene 
gemeente met minder dan 25,000 ingezetenen, 
a.lsmede op verzoek van bet bestuur eener 
school, a.ls bedoeld in het zesde lid van a.rtikel 
90, ongea.cht het aanta.l ingezetenen in die 
gemeente, telkens voor een jaar bepalen, dat 
die school voor de in artikel 88 bedoelde ver
goeding in aa.nmerking komt, ook al bedrf!-8,gt 
het a.a.nta.l leerlingen van zes jaren en ouder 
minder da.n 40, mits het aantal niet daalt be
neden 25. 

4. Wa.nneer een bestuur niet heeft volda.a.n 
a.an de voorwa.arde, verva.t in het eerste lid 
onder c, en het da.arvan ten tijde, dat de va.ca.
ture had behooren te zijn vervuld, den inspeo
teur in kennis gesteld heeft, kunnen Wij van 
die voorwaa.rde ontheffing verleenen, indien het 

in de ma.and Ja.nua.ri na. afloop van het dienst. 
ja.a.r een daartoe strekkend verzoek aa.n Ons 
indient, en ons biijkt, da.t het niet bij ma.chte 
is geweest de va.ca.ture binnen den gestelden 
termijn te doen vervullen. 

5. De besturen zijn gehouden a.an Onzen 
Minister, en a.an het bestuur der gemeente, 
waar de school is gevestigd, alle inlichtingen 
te geven, verla.ngd met betrekking tot het 
eerste tot en met vierde lid, en zulks op stra.ffe, 
da.t de vergoeding niet wordt uitgekeerd. 

97. 1. Over elk dienstjaar vergoedt het 
Rijk a.an de besturen der bijzondere scholen, die 
a.an de in de a.rtikelen 88 tot en met 96 gestelde 
voorwa.arden hebben voldaan, de ja.a.rwedden en 
wedden der hoofden en onderwij zers volgens 
denzelfden ma.atstaf als volgens de artikelen 
56 tot en met 58 ten aa.nzien van de gemeenten 
wordt gevolgd. 

2. Op die vergoeding wordt in mindering 
gebra.cht de jaa.rwedde of wedde van den 
onderwij zer , die : 

a. handel of nering drijft, of eenig beroep, 
behalve het geven van onderwijs, uitoefent a 

b. ambten of bedieningen bekleedt, voor 
zoover deze niet zijn van kerkelijken of daar
mede gelijk te stellen aard, of gedoogt, dat te 
zijnen huize ha.ndel of nering gedreven of 
eenig beroep, behalve het geven van onderwijs, 
uitgeoefend wordt door de leden van het ge
zin, tenzij Gedeputeerde Staten, den inspecteur 
gehoord, vrijstelling hebben verleend ; 

c. voor langer da.n een jaa.r tijdelijk is aan
gesteld, tenzij Onze Minister, den Onderwijs
ra.ad gehoord, hiervoor vergunning heeft ver
l eend. 

3. Wa.nneer zich ten a.anzien van eene bij
zondere school het geval voordoet, bedoeld in 
a.rtikel 57, derde lid, gaat het da.a.r bedoelde 
verzoek uit van het bestuur dier school. 

98. 1. Aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen , die in aa.nmerking komen voor 
de Rijksvergoeding, bedoeld in a.rtikel 97, en 
die a.an hen die de lagere school hebben ver
la.ten en niet meer leerplicht ig zijn vervolg, 
onderwijs hebben doen geven, keert het Rijk 
bovendien eene vergoeding uit naa.r denzelfden 
maatst af a.ls in a.rtikel 61 gesteld, mits : 

a. het vervolgonderwijs is gegeven over
eenkomstig · het tweede lid van artikel 21, 
volgens een a.an den inspecteur medegedeelden 
en in een der schoolvertrekken op eilne zicht
ba.re pla.a.ts opgeha.ngen rooster van lesuren, 
wa.a.rop tevens de feestdagen en vaca.ntietijden 
zijn vermeld ; 

b. het leerplan van den cursus a.an den 
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inspeoteur is medegedeeld en niet door den I de eischen en voorwaarden, in de artikelen 88 
Onderwijsraad is afgekeurd wegens het niet tot en met 96 en 98 gesteld, bepaalt het bedrag 
voldoen a.an de wettelijke vereischten ; der vergoedingen en deelt zijne beslissing on-

e. de onderwijzers, belast met het geven verwijld mede a.an het bestuur der gemeente, 
van het vervolgonderwijs, deswege belooningen waar het onderwijs is gegeven , en aa.n het be
genieten, gelijk a.an die, welke zijn bepaald in stuur dat de aanvrage deed. 
den algemeenen maatregel van bestuur, be- 3. Binnen dertig vrije dagen na de dag-
doeld in artikel 34. teekening van die beslissing kan het in het 

2. Met inachtneming van de bepalingen vorige lid bedoelde bestuur daarvan bij Ons in 
van het vijfde lid van artikel 21 geeft het leer- beroep komen. Al vorens het beroep bij den 
plan, bedoeld in het vorige lid antler b, den Raad van State, afdeeling voor de · geschillen 
omvang a.an van het vorvolgonderwijs alsmede, van bostuur, aanhangig wordt gema.akt, wordt 
indien de cursus in klassen of afdeelingen is daaromtrent de Onderwijsraad gehoord. Het 
gesplitst, de verdeeling der leerstof over die bedrag, waarop het bestuur aanspraak kan 
klassen of afdeelingen. Het moet het a.antal ma.ken, wordt bij Onze eindbeslissing vastge
uren a.anwijzen, hetwelk besteed zal warden steld. 
a.an elk vak afzonderlijk en de verdeeling der 4. Ingeval ontheffing, als bedoeld in artikel 
leerstof over de leerjaren, opdat een voldoend 96, vierde lid, is verleend, zendt het bestuur 
en regelmatig voortschrijdend onderwijs in de aanvrage, in het eerste lid bedoeld, aan 
die vakken wordt verkregen. Artikel 90, Onzen Minister binnen eene ma.and na de dag
tweede, derde, vierde en vijfde lid, zijn hierbij t eekening van Ons besluit. 
van toepassing. 5. De overeenkomstig dit artikel toege-

3. De in dit artikel bedoelde Rijksver- kende vergoedingen warden door de Algemeene 
goeding wordt onder dezelfde voorwaarden Rekenkamer verevend tot de door Onzen 
insgelijks verleend a.an de besturen vandaartoe Minister va.stgestelde en a.an dat College mede
door Ons aangewezen rechtspersoonlijkheid gedeelde bedragen. 
bezittende instellingen en vereenigingen, die 100. 1. Indien in eene gemeente a.an eene 
a.an hen, die de lagere school hebben verlaten openbare school meer onderwijzers werkzaam 
en niet meer leerplichtig zijn, vervolgonder- zijn dan het aantal, waarvan ingevolge a.rtikel 
wijs hebben doen geven overeenkomstig de 56 de jaarwedden door het Rijk a.an de ge
in dit artikel gestelde regelen. meente warden vergoed, heeft het bestuur 

99. 1. Jaarlijks in de ma.and Januari zendt eener, naar de onderscheidingen van artikel 3, 
het bestuur, dat over het afgeloopen jaar tweede en vierde lid, overeenkomstige bijzon
aanspraak maakt, hetzij op de vergoedingen, dere school in die gemeente a.anspraak op ver
bedoeld in de artikelen 97 en 98, hetzij alleen goeding uit de gemeentekas van de jaarwedden 
op de vergoeding, bedoeld in artikel 98, a.an em wedden van even zooveel aan die scholen 
Onzen Minister zijne daartoe strekkende aan- verbonden onderwijzers boven het aantal, 
vrage, vergezeld van de door de onderwijzers waarvan de jaarwedden en wedden ingevolge 
voor salaris afgegeven quitantien, of andere artikel 97 door het Rijk aan dat bestuur 
bewijzen van voldaan salaris. Indien de a.an- warden vergoed. 
vrage strekt tot het bekomen van de in artikel 2. Deze vergoeding uit de gemeenteka.s 
97 bedoelde vergoeding, wordt daa.rbij tevens wordt a.an het bestuur der bijzondere school 
overgelegd eene verklaring van de aan de uitgekeerd over het tijdvak, gedurende het
school verbonden onderwijzers, dat voldaan welk a.an de openbare school meer onderwijzers 
is a.an de bepalingen van artikel 89, zevende werkzaam zijn dan het aantal, waarvan de 
en achtste lid, de artikelen 91 en 92 en artikel jaarwedden door het Rijk aan de gemeente 
93, tweede lid, en dat zij boven en behalve de warden vergoed, en tot twee jaren daarna. 
jaarwedden en wedden, bedoeld in den eersten 3. Binnen dertig vrije dagen, na.dat de be
volzin van het vijfde lid van artikel 89, geen aliasing van den gemeenteraad op een verzoek 
toelage of verhooging hebben genoten, tenzij om de in dit artikel bedoelde vergoeding ter 
op grand van het bezit of het gebruik ma.ken kennis is gebracht van het schoolbestuur, kan 
op de school van bevoegdheden, waarvoor geen dit bestuur daarvan in beroep komen bij Gede
wettelijke akten van bekwaa.mheid verkrijgbaar puteerde Staten. Het bedra.g, waarop het 
zijn, of op grand van hunne aanwijzing tot bestuur aanspraak kan ma.ken, wordt alsdan 
plaatsvervanger van het hoofd der school. door Gedeputeerde Staten va.stgesteld. 

2. Onze Minister beslist of voldaan is a.an 101 ." 1. Over elk dienstjaar vergoedt de 
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gemeente a.an de besturen der in a.rtikel 97, berekend overeenkomstig het vorige lid, ver
eerste lid, bedoelde scholen de kosten va.n in- minderd tot het bedrag, hetwelk noodig is tot 
sta.ndhouding, met uitzondering va.n de ja.a.r- goedma.king va.n de over da.t tijdva.k ten be
wedden en wedden der onderwijzers. hoeve va.n de bijzondere school werkelijk ge-

2. Deze vergoeding wordt berekend over ma.akte kosten, bedoeld in het vijfde lid na 
het gemiddeld geta.l leerlingen volgens den a.ftrek van de verschuldigde schoolgelden . 
ma.a.tsta.f va.n a.rtikel 28, zesde lid, en bedra.agt 102. 1. Bovendien kent iedere gemeente, 
in gemeenten, die eene of meer overeenkom- wa.ar openba.a.r vervolgonderwijs wordt ge
stige openbare scholen in stand houden of eene geven, a.a.n de in artikel 98 bedoelde besturen 
gelijke verbetering der besta.a.nde overeenkom- 1 over elk dienstja.a.r eene bijdra.ge in de kosten 
stige openba.re scholen ingevoerd hebben, per va.n het bijzonder vervolgonderwijs toe, mits 
leerling het gemiddeld bedrag per leerling van da.t onderwijs voldoet a.an de voorwa.arden, door 
de kosten over hetzelfde dienstja.a.r der over- die gemeente voor het openba.a.r vervolgonder
eenkomstige openbare lagere scholen in de wijs gesteld. 
gemeente. 2. Deze bijdra.ge wordt per leerling va.n 

3. Voor gemeenten, wa.a.r geen overeen- het bijzonder ver volgonderwijs berekend op 
komstige openba.re school besta.at, of wa.a.r het bedra.g , dat gemiddeld per leerling va.n 
eene gelijke verbetering der besta.ande over- het openba.ar ver volgonderwijs over het a.fge
eenkomstige openba.re scholen niet werd inge- loopea dienstja.a.r ten la.ste der gemeente is 
voerd, is a.rtikel 75 va.a toepa.ssing . gebleven. Hierbij wordt tot grondsla.g ge-

4. Indien eene vra.a.g, a.ls in het derde of nomen het geta.l leerlingen, berekend na.a.r den 
vierde lid van da.t a.rtikel bedoeld, bij eindbe- ma.a.tsta.f van a.rtikel 61, tweede lid. 
slissing in ontkennenden zin is bea.ntwoord- 3. Om de drie ja.ren wordt de bijdra.ge, be
wordt de vergoeding per leerliag der bij1,0ndere rekend volgens het vorige lid, verminderd tot 
school bepaa.ld op het gemiddeld bedra.g per het bedra.g, hetwelk noodig is tot goedma.king 
eerling van de kosten over hetzelfde dienst- van de kosten wegens het vervolgonderwijs, 

ja.a.r der overeenkomstige openba.re la.gere welke over dat tijdva.k door het in het eerste 
scholen in eene gelijksoortige gemeente. Deze lid bedoelde bestuur werkelijk zijn gema.a.kt. 
berekening wordt mede gevolgd, wa.nnecr de 4. Voor gemeenten, wa.a.r geen openba.ar 
gemeente geene openba.re school voor gewoon vervolgonderwijs wordt gegeven, is a.rtikel 75 
lager onderwijs in stand houdt. va.n toepa.ssing. 

5. Als kosten, bedoeld in het tweede, derde 103. 1. Ja.a.rlijks in de ma.and Ja.nua.ri 
en vierde lid va.n dit a.rtikel, komen in a.a.n- zendt het bestuur, dat over het a.fgeloopen 
merking de kosten volgens artikel 55 onder e ja.a.r a.a.nspraa.k ma.a.kt, hetzij op de in a.rtikel 
tot en met h, en o a.lsmede die onder c voor 101 bedoelde vergoeding en de in a.rtikel 102 
zooveel betreft het huren en de erfpa.cht va.n bedoelde bijdra.ge, hetzij a.Ileen op de in a.rtikel 
schoolgebouwen en terreinen en die va.n in- 102 bedoelde bijdra.ge, a.an den gemeentera.a.d 
sta.ndhouding. zijne da.a.rtoe strekkende a.a.nvrage: 

6. Indien het schoolgebouw overeenkom- 2. Na a.floop va.n het tijdva.k, bedoeld in 
stig het slot van het tweede lid van a.rtikel 80 het la.a.tste lid va.n a.rtikel 101 en in het derde 
in bruikleen is gegeven, komen de kosten va.n lid van a.rtikel 102, ga.at deze a.a.nvra.ge verge
insta.ndhouding va.n da.t gebouw, met uitzon- zeld van de bescheiden tot staving va.n de over 
dering van de geringe en da.gelijksche repa.ra.ties, dat tijd \'ak gedane uitgaven, alsmede van de 
a.ls bedoeld in a.rtikel 1619 van het Burgerlijk I verscbuldigde schoolgelden. 
Wetboek , ten laste van de gemeente. Als 3. Ieder jaa.r verleent de gemeentera.a.d in 
kosten, bedoeld in het tweede, derde en vierde a.fwa.chting va.n de eindbeslissing omtrent het 
lid van dit a.rtikel, komen de kosten va.n in- bedra.g, over da.t jaa.r verschuldigd, a.an het 
standhouding va.n schoolgebouwen met uit- bestuur, indien het dit verzoekt, een voorschot 
zondering van de geringe en da.gelijksche repa.- , da.arop tot ten hoogste ta.ohtig ten honderd va.n 
ra.ties a.lsda.n niet in a.a.nmerking. hetgeen terzelfder za.ke voor de overeenkom-

7. De vergoeding wordt bepa.a.ld na. a.ftrek stige openbare lagere scholen in die gemeente 
va.n de· verschuldigde schoolgelden. Indien of in de gelijksoortige gemeente, bedoeld in 
deze meer bedra.gen da.n het volgens het het vierde lid van a.rtikel 101, is uitgegeven 
tweede tot en met vijfde lid berekende bedra.g over het la.a.tste dienstja.ar, wa.a.rover de reke
wordt het verschil in de gemeenteka.s gestort. ning is gesloten. 

8. Om de drie ja.ren wordt de vergoeding, . 4. De gemeentera.a.d stelt, zoodra. de reke-
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ning dier gemeente of va.n de gelijksoortige 
gemeente, bedoeld in het vierde lid va.n a.rtikel 
101, is gesloten, het bedra.g der vergoeding 
vast en deelt zijn besluit onverwijld mede a.an 
den hoofdinspeotenr, in wiens ambtsgebied 
het onderwijs is gegeven, en aa.n het bestuur, 
da.t de a.a.nvrage deed. 

5. Einnen dertig vrije de.gen na de da.g
teekening van een besluit tot het verleenen 
va.n voorschot of tot het va.st stellen van de 
vergoeding en tle bijdra.ge ka.n de hoofdin
specteur en het bestuur, in het vorige lid be
doeld, daarvan bij Gedeputeerde Staten in 
beroep komen. Het bedra.g, wa.arop het be
stuur a.a.nspraak kan ma.ken, wordt a.lsda.n door 
Gedeputeerde Staten, den Onderwijsra.a.d ge
hoord, va.stgesteld. 

6. Na. de eindbeslissing wordt het bedra.g 
der vergoeding en der bijdra.ge onverwijld a.an 
het bestuur uitgekeerd, met verrekening even
tueel van het verleende voorschot. 

104. 1. Wanneer eone school, a.ls bedoeld 
in a.rtikel 97, bezocht wordt door kinderen, 
die niet wonen in de gemeente, wa.a.r die school 

is gevestigd, heeft deze gemeente aa.nspra.a.k 
op eene uitkeering van de gemeenten, waa.rin 
die kinderen woona.chtig zijn, in de kosten va.n 
insta.ndhouding bedoeld in a.rtikel 101. 

2. Wanneer het bijzonder vervolgonderwijs 
a.ls bedoeld in a.rtikel 102 bezocht wordt door 
leerlingen, die niet wonen in de gemeente, waar 
da.t onderwijs is gegeven , heeft deze gemeente 
a.a.nspraak op eene uitkeering van de gemeenten, 
wa.a.rin die leerlingen woona.chtig zijn, in de 
kosten der bijdra.ge in da.t artikel bedoeld. 

3. De uitkeering wordt telken jare voor 
elke gemeente bepa.a.ld op zoodanig gedeelte 
va.n de in °het eerste en tweede lid bedoelde 
kosten, a.ls voor elk dier kosten wordt uitge
drukt door eene breuk, wa.a.rva.n de teller is 
het getal, da.t aa.nwijst het gemiddelde a.ante.I 
leerlingen, hetwelk in het voora.fgaande ja.a.r 
die school heeft bezocht, of het vervolgonder
wijs heeft genoteh en in die gemeente woon
a.ohtig was, en de noemer het geta.l, da.t a.a.n
wijst het gemiddelde van het geheele aanta.l 
leerlingen, hetwelk in da.t ja.a.r die school heeft 
bezocht, of het vervolgonderwijs heeft genoten. 

4. De a.anspraa.k op de in het eerste lid 
bedoelde uitkeering vervalt, indien deze minder 
bedra.a.gt dan de schoolgelden, over hot voor
afga.a.nde ja.ar verschuldigd voor de in dat lid 
bedoelde kinderen. 

105. 1. Voorschriften omtrent de uitvoe
ring van de artikelen_ 88 tot en met 104, zoo
mede va.ststelling van verdere voorwa.arden 

voor de in het zevende lid van artikel 89 en 
in artikel 91 bedoelde a.kte va.n benoeming, en 
regelen betreffende de verdere sa.menstelling 
en werking der in het achtste lid van artikel 
89 en in artikel 92 bedoelde commissie va.n 
beroep worden bij algemeenen ma.a.tregel van 
bestuur gegeven. 

2. Bij die voorschriften wordt het beginsel 
in acht genomen, dat, behoudens a.a.nvulling 
of terugbetaling na. afloop van het dienstja.ar, 
de vergoeding vo!gens a.rtikel 97, eerste lid, 
onder voldoende borgstelling bij voorschot 
wordt uitgekeerd. Het bepa.a.lde in het tweede 
lid van a.rtikel 60 is hierbij van toepassing. 

106. 1. In gemeenten, die niet eene of 
meer overeenkomstige openbare scho!en in 
stand houden, mag de toegang tot eene bij
zondere school, wa.arva.n de kosten van instand
houding volgens de artikelen 97 tot en met 104 
uit de openbare kassen worden vergoed, tenzij 
de school uitsluitend voor interne leer!ingen 
bestemd is, a.an geen leerling geweigerd worden 
op grond van godsdienstige gezindheid. 

2. Ingeva.l tot eene bijzondere school, a.ls 
bedoeld in het eerste lid, leerlingen va.n a.ndere 
godsdienstige gezindheiden zijn toegelaten dan 
voor wie krachtens de sta.tuten de school wordt 
in stand gehouden, zijn zij van de verplichting 
tot het volgen van godsdienstonderwijs vrij -
ge teld. 

§ 2. Van de onderwijzera. 

107. 1. Tot het geven van bijzonder onder
wijs wordt vereischt het bezit van : 

a. eene a.kte van bekwaamheid ; 
b. een gelijk getuigschrift, a.ls in artikel 35, 

eerste lid onder b, is vermeld en waarop het 
voorlaa.tste en het la.a.tste lid van da.t artikel 
va.n toepassing zijn ; 

c. een bewijs, da.t burgemeester en wet
houders der gemeente, waar het onderwijs zat 
gegeven worden, deze beide stukken hebben 
gezien en in orde bevonden. 

2. Burgemeester en wethouders geven hier
van a.an den inspecteur bericht. 

108. 1. Omtrent de a.fgifte van het bewijs, 
vermeld in het eerste lid onder c van het vorige 
artikel, beslissen bnrgemeester en wethouders 
uiterlijk binnen vier waken, te rekenen van 
den da.g, wa.a.rop de a.anvra.ge da.a.rtoe ge
sohied is. 

2. Van die beslissing, of wanneer binnen 
<lien termijn de beslissing a.an den bela.ng
hebbende niet is kenbaa.r gema.a.kt, wordt be
roep op Gedeputeerde Staten toegela.ten. 

3. Na afwijzing door Gedeputeerde Staten, 
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of indien zij binnen den tijd van zes weken 
na. het ingesteld beroep hunne besohikking a.an 
den bela.nghebbende niet hebben kenba.a.r ge
maa.kt, kan deze bij Ons in hooger beroep 
komen. 

109. 1. iJe onderwijzer, die de lessen der 
school bestuurt, wordt geacht a.an ha.ar hoofd 
te sta.an. 

2. Hij moet den lee~ijd van vijf en twintig 
ja.ren volbracht hebben. 

3. Artikel 27, tweede en derde lid, is ten 
deze van toepassing . 

110. 1. Aa.n de onderwijzers, verbonden a.an 
bijwndere scholen, welker leerplan, wa.t be
tre~ de va.kken wa.arin en de uren per week 
gedurende welke onderwijs wordt gegeven, 
overeenstemt met hetgeen hieromtrent in a.r
tikel 90, eerste lid, bepa.a.ld is, a.an de onder
wij zers, verbonden a.an door Ons aangewezen 
binnen Europa buiten het Rijk gevestigdo 
Nederla.ndsche schoolen, voor zoo 1rer die onder
wij1..ers, v66rda.t zij a.an die scholen verbonden 
werden, onder dit artikel vielen, a.lsmede a.an 
de leera.ren en onderwijzers, verbonden a.an 
bijzondere kweekscholen en opleidingsscholen 
tot opleiding van onderwijzers en onderwijze-. 
ressen , wordt ten la.ate van het Rijk pensioen 
verleend in de geva.llen omschreven in a.rtikel 
111 en naa.r de regelen, bepaald bij de artikelen 
112 t ot en met 122. 

2. In geval van twijfel of eene school vol
doet a.an het bepa.a.lde in het vorige lid , wordt 
da.a.romtrent door Ons beslist. 

3. Tot de leeraren en onderwijzers, in het eer
ste lid bedoeld, worden niet gerekend de zoo
danigen, die de school, waa.raa.n zij werkza.a.m 
zijn , · voor eigen rekening beheeren. 

111. 1. Recht op pensioen word t verkregen 
door na volbrachten vijf en zestigja.rigen leef
tijd bekomen ontslag als leeraar of onderwijzer. 

2. Pensioen , ingevolge het vorige a.rtikel, 
wordt insgelijks verleend a.an hem, die na tien
ja.rigen diensttijd uit hoofde van ziels- of 
licha.amsgebreken voor de waarneming zijner 
betrekking ongeschikt is en ontslag heeft be
komen en a.an hem, die ontslagen is na. door 
een der oorzaken, in a.rtikel 113, tweede lid, 
vermeld , ziels- of licha.a.msgebreken te hebben 
bekomen, die hem ongeschikt ma.ken voor de 
verdere waarneming zijner betrekking. 

3. Mede hebben na t ienjarigen diensttijd 
recht op pensioen, zoodra. zij den ouderdom 
van vijf en zestig ja.ren volbracht hebben en 
voorts, wa.nneer zij ziels- of lichaamsgebreken 
bekomen, d ie hen ongeschikt ma.ken voor de 
wa.a.rneming der betrekking van leeraar of van 
onderwij zer : 

a. leeraren en onderwijzers, verbonden aa.n 
eene bijzondere school, welke ophoudt te vol 
doen aa.n do in artikel llO, eerste lid, gestelde 
eisohen; 

b. leeraren en onderwijzers , die overga.an 
naar eene andere school, waarva.n op het tijd
stip van den overgang niet vaststaa.t, dat zij 
niet voldoet a.an de in a.rtikel 110, eerste lid, 
gestelde eischen ; 

c. gewezen leeraren en onderwijzers , wier 
betrekking blijkt te zijn opgeheven ; 

d. gewezen leeraren en on.derwijzers , die 
uiterlijk binnen een ja.a.r na. het verlies hunner 
betrekking werkza.a.m worden a.an eene voor 
hunne eigen rekening beheerde bijzondere 
school, 

1
kweekschool of opleidin?sschool. 

112. 1. Alle recht op pens1oen ga.at ver
loren, indien de leeraa.r of de onderwijzer : 

a. hetzij , behal ve in de gevallen bij artikel 
111 voorzien, ontslagen wordt op eigen ver
zoek; 

b. hetzij gedurende drie a.chtereenvolgende 
ja.ren of gedurende in het geheel vijf ja.ren in 
de gevallen , bedoeld in artikel 120, derde en 
laa.t ste lid , de verschuldigde bijdragen niet 
stort ; 

c. het zij bij rechterlijke uitspra.ak wordt 
ontzet van de uitoefening van zijn beroep, of 
door verklaring van Ons of van Gedeputeerde 
Staten de bevoegdheid tot het geven van onder 
wijs verliest ; 

d. hetzij uit hoofde van wangedra.g, on
zedelijkheid, verrega.a.nde a.chteloosheid of 
plichtverzuim wordt ontslagen. 

2. Niettemin behouden Wij Ons het recht 
voor, in een der onder d bedoelde gevallen a.an 
een gewezen leeraa.r of onderwij zer eene toe
lage ten laste van het Rijk t oe te kennen . 

3. Deze toela.ge mag het bedrag niet over
treffen, waarop de bela.nghebbende, met toe
passing van artikel 113, eerste lid, en volgende 
artikelen, recht zou hebben gehad, indien hij 
bij zijn ontslag gepensionneerd was. 

113. 1. Het pensioen beloopt voor elk jaar 
dienst, d a.t volgens art ikel 114 in aanmerking 
komt , een zestigste deel van den la.a.t stelijk 
va.stgestelden pensioensgrondslag , doch mag 
nimmer het twee-derde gedeelte van dien 
grondslag t e· bo ven gaa.n. 

2. Met afwijking van het bepa.alde bij 
het vorige lid wordt het pensioen van de leeraren 
en onderwijzers, die ziels- of licha.a.msgebreken 
bekomen, welke hen voor de verdere wa.a.r
neming van hunne betrekking ongeschikt 
maken, bepa.a.ld op het twee-derde gedeelte van 
hun la.atsten pensioensgrondsla.g , mits die ge
breken het gevolg zijn hetzij van tegen hen 
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in de uitoefening hunner dienstverrichtingen in artikel llO bedoeld en met ingang van dien 
of ter zake van die uitoefening gepleegde ge· datum of in het voorafgaande jaar is aange
welddadigheden, hetzij van het volvoeren van steld, den pensioensgronds\ag vast en geeft 
diensten waarbij gevaar te voorzien was, hetzij daarvan Y66r 1 Mei kennis aan de bestuur
va.n ongevallen bij het verrichten van diensten ders of houders der school, die hunnerzijds 
wa.arbij geen gevaar te voorzien was, indien verplicht zijn van die kennisgeving aan de 
het ongeval, dat de gebreken veroorza.akte, I leeraren en onderwijzers, ieder voor zooveel 
niet a.an de sohuld of a.an de onvoorziohtigheid hem aangaa.t, v66r 1 Juni mededeeling te 
va.n den leera.a.r of den onderwijzer te wijten is. doen. 
De a.a.nspra.a.k op dit pensioen vervalt echter, 2. Telken ja.re worden na.a.r aanleiding van 
indien een la.ngere termijn dan van twee ja.ren de in artikel 115 bedoelde opgaven de pen
is verstreken tusschen den dag, waarop ge· sioensgrondslagen nagegaan. 
breken, a.ls in dit lid bedoeld, bekomen zijn 3. Een eenma.al va.stgestelde grondslag kan 
en dien, waarop de leeraar of de onderwijzer alleen verlaagd, of wanneer de leeraar of de 
ontsla.gen wordt. onderwijzer meer d a.n een grondslag heeft, 

114. 1. Als diensttijd komen in a.anmerking opgeheven worden, wanneer het verzoek daar
de voile jaren, wa.arover de bijdrage, vermeld t oe, op grond van vermindering van inkomsten 
in a.rtikel 119, eerste en tweede lid, beta.aid is of verva.llen van eene der bekleede betrekkin
of op het pensioen wordt ingehouden, alsmede gen, door of namens den belanghebbende v66r 
de t ermijnen, over welke eene bijdrage is be- 1 Februari tot Onzen Minister wordt gericht. 
ta.a.Id, ingevolge artikel 119, derde lid. Ingeval bij overgang van eene openbare school 

2. Mede komen in aanmerking de tijden in naar eene bijzondere school, als bedoeld in 
diensten, bewezen a.ls onderwijzer a.an eene a.rtikel 110, de grondslag krachtens het be
openbare school ten behoeve van het lager pa.aide in de artikelen ll6 tot en met 118 lager 
onderwijs, voor zoover die aanspraak geven op zou moeten wordc .1 vastgesteld dan de som, 
pensioen; in alle a.ndere diensten, die krach- welke laatstelijk, overeenkomstig artikel 49, 
tens de Burgerlijke Pensioenwet bij de be- voor de berekening van de pensioensbijdrage 
rekening van een burgerlijk pensioen in a.an- heeft gegolden, wordt die grondslag op een 
merking komen, alsmede in de diensten, be- daarmee gelijkstaand bedrag vastgesteld, tenzij 
doeld in a.rtikel 47, vijfde lid, onder het daar door of namens don belanghebbende v66r 
gestelde voorbehoud. 1 Februari tot Onzen Minister het verzoek 

115. 1. Jaarlijks v66r 16 Januari doen de wordt gericht, om den grondslag op het krach
bestuurders of houders van scholen, a.ls in tens de aangehaalde artikelen te bepalen be
artikel llO bedoeld, aan de inspecteurs drag vast te stellen. 
opga ve van de namen, voornamen en ge- 4. Bij verhooging van grondslag gelden de 
boortedagen der op 1 Januari van dat jaar a.an in het eerste lid gegeven voorschriften. 
de inrichting verbonden leeraren en onder- 5. Onze Minister volgt bij de vaststelling, 
wij zers, die onder de toepassing van artikel llO verhooging of verlaging van den pensioens
vallen, alsmede, ingeval hunne belooning uit- grondslag de in artikel 115 bedoelde opgaven, 
sluitend bostaat in cone jaa.rwedde of vaste behoudens het bepaalde in a.rtikel ll 7 en in 
geldelijke toelage, van het beloop daarvan op artikel llS. 
laatstgenoemden dag. Genot van vrije woning 117. 1. Voor leeraren en onderwijzers, wier 
of inwoning wordt a.ls jaarwedde in geld be- belooning niot uitsluitend besta.at in eene jaar
schouwd en gerekend op een bedrag van f 300, wedde of va.ste geldelijke toelage, het genot 
tenzij de algemeene maatregel van bestuur, van vrije woning of inwoning uitgezonderd, 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, hiervoor een neemt Onze Minister a.ls eenigen pensioens-
ander bedrag a.angeeft. grondslag a.an : 

2 De bela.nghebbenden, die het verlangen a. voor het hoofd eener bijzondere lagere 
daartoe v66r 1 Februari a.an den inspecteur school en voor ieder der a.an zulk eene school 
te kennen ge ven, kunnen, ieder voor zooveel verbonden onderwijzers het bedrag, waa.rop 
hem betreft, mededeeling van de vorenstaande de jaarwedde is of za.l worden vastgesteld bij 
opgaven bekomen. den algemeenen maatregel van bestuur, be-

118. 1. Met inachtneming van het bepaalde doeld in artikel 30, eerste lid ; 
in dit en de beide volgende artikelen stelt Onze b. voor den directeur eener bijzondere 
Minister voor elken leeraar en onderwijzer, die kweekschool of opleidingsschool en voor ieder 
op 1 Januari verbonden is aan eene school a.ls der overige leeraren en onderwijzers a.an zulk 
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oene school het bedrag, waarop de jaa.rwcddo 
is of zal worden vastgesteld bij den algemeenen 
ma.a.tregel van bestuur, bedoeld in de a.rtikelen 
148 en 155. 

2. De in het eerste lid bedoelde bedragen 
word en voor leera.ren en voor onderwij zers van 
bijstand, die a.an scholen, a.ls in artikel llO be· 
doeld, minder dan vijftien lesuren per week 
plegen te geven, tot de helft verminderd. 

3. 1)e opga.ven volgens a.rtikel 115 ver
meldtiu in de da.a.rtoe loidende geva.llen mede 
de bijzonderheden, tot toepa.ssing van de hier 
gege'l'eD voorschriften vereischt. 

118. Onze Minister is bevoegd om, in geval 
van twijfel a.an de juistheid der in artikel ll5 
bedoelde opgaven, met a.fwijking van het be
paa.lde aan het slot van a.rtikel 116, ook voor 
a.ndere dan de in het vorige artikel bedoelde 
leeraren en onderwijzers, den eenigen pen
sioen grondsla.g op de daar bepaalde bedragen 
vast te stellen. 

119. 1. Als bijdrage voor pensioen is, voor 
zoover betreft de onderwijzers , werkzaam a.an 
bijzondere lagere scholen, twee ten honderd 
en voor zoover betreft de leeraren en onder
wijzers, werkzaa.m a.an bijzondere kweekscholen 
en opleidingsscholen, drie ten honderd over den 
pensioensgrondslag per jaar verschuldigd. 

2. Verliest een leeraar of een onderwijzer 
zijne betrekking in den loop van het jaar, dan 
is desniettemin de bijdra.ge over het voile jaar 
verschuldigd. 

3. Indien een onderwijzer in den loop van 
het jaa.r overgaat van het openba.ar naar het 
bijzonder onderwijs, wordt de in het eerste lid 
bedoelde bijdrage over het dee! van het jaar, 
dat hij verbonden is a.an eene school a.ls bedoeld 
in artikel 110, berekend naar den grondslag, 
waarnaar laatstelijk ingevolge artikel 49 door 
hem voor pensioen is bijgedragen. De beta.ling 
dier bijdrage in 's Rijks kas geschiedt in eens, 
uiterlijk op 31 December van het jaar van den 
overgang. Ingeva.l a.an deze bepa.ling niet 
tijdig is volda.an, komt da.t tijdva.k niet a.ls 
diensttijd in aa.nmerking. 

120. 1. Het totaal bedra.g der over het 
loopende ja.a.r verschuldigde pensioensbij 
dragen wordt voor het onderwijzend personeel, 
dat op 1 Ja.nua.ri verbonden was a.an de school, 
v66r 1 Mei door Onzen Minister a.an het bestuur 
of den houder medegedeeld. 

2. Voor zoover geene verrekening met de 
in artikel 97, artikel 162 of artikel 169 bedoelde 
vergoeding heeft plaats gehad, wordt dit be

. drag door het bestuur of den houder v66r 1 
October in 's Rijks ka.s gestort. Van de viir-

, rekening of storting geeft Onze Minister kenni 
a.an de belanghebbende leeraren en ondcr
wijzers . 

3. Vindt de storting niet tijdig pla.ats , dan 
I geeft Onze Minister da.a.rvan kennis a.an don 
I belanghebbenden lceraar of ondcrwijzer, die 

alsdan bevoegd is, mits v66r 1 December, zelf 
de bijdrage voor pcnsioen te storten . 

4. Wordt een lecraar of onderwijzer in den 
oop van het jaa.r ontslagcn in de govalle11, 

I voorzien bij artikel 111, eerste on tweede lid, 
· dan wordt, voor zoover nog geen beta.ling op 

vorensta.a.nden voet heeft plaats gehad, de 
pensioensbijdrage over het voile jaar ingehou
den op zijn pensioen. Mede worden op bet 
pensioen ingehouden de nog onbetaalde pen -
sioensbijdra.gen over de ja.ren, welke voor de 
va.ststelling van het pensioensbedrag, ingevolge 
artikel 113, buiten in v locd blij ven. 

5. De leeraa.r of onderwijzer, voor wien 
meer dan Mn pensioensgrondslag is vastgesteld 
en die, in geval van opheffing van eene zijner 
betrokkingen, geen gebruik heeft gemaakt van 
de in artikel 116, derde lid, verlecnde bovoegd
heid, wordt met betrekking tot de bijdragen 
over den a.an de vervallen betrekking ver
bonden grondslag, geacht te behooren tot hen, 
op wie het derde lid van toepassing is. 

121. De bepalingen van de a.rtikelen 5, 14, 
tweede, derde en laatste lid, 33 tot on met 43 
der Burgerlijke Pensioenwet zijn op de pen
sioenen der leeraren en onderwijzers , bedoeld 
in artikel 110, van toepassing, met dien ver
sta.nde, dat zij geacht worden werkzaam te 
zijn onder het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

122. 1. Zij, die a.an bijzondere scholen, a.ls 
bedoeld in artikel 110, uitsluitend belast zijn 
met het onderwijs hetzij in een of men der 
vakken, in artikel 2 vermeld ender h tct en 
met k, p, ,- tot en met u, hetzij in een niet in 
artikel 2 vermeld vak, worden voor de toe
passing van de artikelen 110 tot en met 121 
a.ls leeraren of a.ls onderwijzers aangemerkt. 

2. Indien hunne belooning niet uitsluitend 
bestaat in eene jaarwedde of vaste geldelijke 
toelage, het genot van vrije woning of inwoning 
uitgezonderd, neemt Onze Minister, in a.fwijking 
van het bepaa.lde bij a.rtikel 117, a.ls eenigen 
pensioensgrondslag a.an eene jaarwedde, be
rekend tegen f 1.50 per wekelijksch lesuur. 

123. 1. Behalve tot de opgaven en mede
deelingen, in de artikelen 115 en 116 voorge
schreven, zijn de bestuurders of houders van 
scholen, a.ls in a.rtikel 110 bedoeld, verplicht 
aa.n Onzen Minister a.lie inlichtingen te ver-
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strekken, die door dezen noodig geacht, worden I 3. Ten aanzien van de voor vast benoemde 
voor de beoordeeling der pensioensaanspraken onderwijzers aan scholen, als bedoeld in artikel 
of der pens~_oensbij~ragen van een leeraar of 97, is artikel 52 van toepassing. 
een onderwiJzer, die aan hunne school is of 
was verbonden. Tot het verkrijgen dier in
lichtingen wendt Onze Minister zich bij te ad
viseeren dienstbrief tot de betrokken bestuur
ders of houders , die verplicht zijn de gestelde 
vragen binnen veertien dagen na de dag
teekening van dien brief duidelijk en zonder 
voorbehoud te beantwoorden_ 

2. De bestuurders of houders, die weigeren 
of na!atig zijn de vorenbedoelde opgaven, mede
dee!ingen of inlichtingen te verstrekken, worden 
gestraft met hechtenis van ten hoo()'ste drie 
maanden of geldboete van ten hoog:te f 300. 

3. Hij, die opzettelijk eene onjuiste opgave 
mededee!ing of inlichting, als in dit artikel be
doeld, verstrekt of opzettelijk tot de verstrek
king medewerkt,' wordt gestraft met gevange
oisstraf van ten hoogste een jaar. 

4. De bestuurders of houders van bijwndere 
scholen, die buiten noodzaak onderwijs doen 
geven of geven dat, in strijd met het leerplan, 
niet voldoet aan de in artikel ll0, eerste lid, 
gestelde eischen, worden gestro.ft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van 
ten hoogste f 300. 

5. De in het tweede en vierde lid van dit 
artikel strafbaar gestelde feiten worden als 
overtredingen, de in het derde lid bedoelde als 
misdrij ven aangemerkt. 

124. Voorschriften omtrent de uitvoering 
der artikelen ll0 tot en met 123 worden ge
geven bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Daarbij kunnen de in de genoemde artikelen 
bepaalde termijnen worden verlengd ten aan
zien van buiten het Rijk gevestigde scholen . 

125. 1. Aan de voor vast benoemde onder
wijzers aan scholen als bedoeld in artikel 88, 
die ten gevolge van de opheffing van de school , 
waaraan zij als hoofd of a.ls onderwijzer ver
bonden 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 ver
leend, mits het ontslag is gehandhaafd door de 
commissie van beroep, bedoeld in artikel 92. 
Deze handhaving wordt door de commissie ge
weigerd, indien de opheffing der school of der 
betrekking niet in overeenstemming is met de 
statuten of reglementen der instelling of ver
eeniging, onder welker bestuur de school staat, 
of niet te goeder trouw heeft plaats gehad. 

2. De bepalingen van het tweede tot en met 
achtste lid van artikel 51 zijn op deze wacht-
gelden van toepassing. 

TITEL V. 

VAN HET BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER 

ONDERWIJS. 

126. 1. Behoudens bet bepaalde in artikel 
4 zijn op het buitengewoon onderwijs van toe
passing de artikelen 107 tot en met 109, met. 
dien verstande, dat tot onderwijzer bij dit 
onderwijs , voor wover het g__egeven wordt aan 
e.bnormale kinderen, behalve de bezitter eener 
akte van bekwaamheid, als bedoeld in artikel 
107, eerste lid ondor a, mede benoembae.r is de 
bezitter eener bij algemeenen maatregel van 
bestuur a.an te wij zen bevoegdheid. 

2. Onder gelijk voorbehoud zijn mede van 
toepassing de artikelen ll0 tot en met 125, 
met dien verstande, dat bij algemeenen maat
regel van bestuur afwijkingen van het daarin 
bepaalde kunnen worden vastgesteld. 

127. Het bestuur eener rechtspersoonlijk
heid bezittende installing of vereeniging, welke 
in eene gemeente eene buitengewone bijzondere 
school wenscht te vestigen of eene bestaande 
bijwndere school wenscht uit te breiden, heeft 
aanspraak op vergoeding hetzij van het Rijk. 
hetzij van de gemeente, hetzij van het Rijk en 
de gemeente te zamen van de kosten wegens 
stichting of vergrooting van het gebouw voor 
die school, oncler de voorwaarden en volgens 
de regelen, bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen. 

128. De kosten van instandhouding van 
buitengewone bijzondere scholen worden hetzij 
door het Rijk, hetzij door de gemeente, hetzij 
door het Rijk en de gemeente te zamen a.an 
de besturen dier scholen vergoed onder de voor
waarden en volgens de reg1Jlen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur t e stellen. 

TITEL VI. 

VAN DE BEVOEGDHEID TOT HET GEVEN VAN 

LAGER ONDERWIJS EN DE OPLEIDING VAN 

ONDERWIJZERS. 

§ 1. Van de bevoegdheid. 

129. 1. Niemand mag lager onderwijs geven 
die niet in het bezit is der bij deze wet gevor
derde bewijzen van bekwaamheid en zedelijk-
heid. -

2. Vreemdelingen behoeven bovendien Onze 
vergunning. 

130. 1. De bepalingen van het vorige ar
tikel zijn niet van toepassing op : 

a. hen, die uitsluitend zijn belast met het 
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-0nderwijs in het vak, vermeld in artikel 2 tot het geven van onderwijs aan eene school 
onder h; voor gewoon, uitgebreid of buitengewoon lager 

b. hen, die uitsluitend aan kinderen van onderwijs, aan een cursus voor ver volgonder-
-een gezin lager huisonderwijs geven; wijs en tot het geven van huisonderwijs in het 

c. hen, die, van het geven van lager onder- in die akte vermelde vak van artikel 2. 
wijs geen beroep makende en zich wnder gelde- 134. 1. Aan a.lie anderen dan de bij artikel 
lijke belooning daartoe bereid verklarende, 14 7 en artikel 156, eerste lid onder a, bedoelde 
van Ons vergunning hebben verkregen tot het kweekelingen wordt eenmaal 's jaars gelegen
geven van zoodanig onderwijs. h eid gogeven om door het m et gunstig gevolg 

2. Vrijgesteld van het bezit van een der be- afleggen van een gelijk examen, als in artikel 
wijzen van bekwaamheid bij het vorige artikel 147 vermeld, de akte van bekwaamheid als 
bedoe]d is hij, die voor het vak of de vakken, onderwijzer of de akte van bekwaamheid B als 
waarin hij onderwijs geeft, bevoegd is ingevolge onderwijzeres te behalen. Zij, die in het bezit 
het Koninklijk besluit van 2 Augustus 1815, zijn van eene akte van bekwaamheid als onder
n0. 14, de wet van 28 April 1876 (Staat.sblad wijzeres, bedoeld in artikel 135, zijn vrijgesteld 
n°. 102), of de wetten van 2 Mei 1863 (Staat.s- van het examen in de vakken, in artikel 2 ver
·Uad n°. 50) en 25 April 1879 (Staat&blad no. 87). meld onder a tot en met k en "· 

131. Onverminderd het bepaalde in de 2. '.l'ot dit examen worden mede toegelaten 
artikelen 10, 38, 40, 141, 149, 158 en 165, de kweekelingen, die geen gebruik ma.ken van 
verva]t de bevoegdheid tot het geven van lager de gelegenheid om de bij artikel 147 en artikel 
onderwijs voor hem, die bij in kracht van ge- 156, eerste lid onder a, bedoelde examens af 
wijsde gegaan vonnis is veroordeeld tot eene te leggen. 
der straffen, omschreven in artikel 28, no.'s 3. •. Om tot dit examen te kunnen worden 
4 en 5, van het Wetboek van Strafrecht. toegelaten wordt vereischt: 

132. 1. Hij, die de bevoegdheid tot het a. de volbrachte leeftijd van twintig jaren ; 
geven van lager onderwijs verloren heeft , kan b. het bewijs van ten ~inste tweejarige, 
haar niet terugbekomen, beha]ve in de gevallen, onmiddellijk aan het examen voorafgaande, 
in de artikelen 10, 38, 40, 141, 149, 158 en 165 werkzaamheid onder toezicht en !aiding van 
voorzien. onderwij zers aan eene of meer daarvoor door 

2. In deze gevallen kunnen Wij haar aan een inspecteur aangewezen gewono lagere 
hem teruggeven. scholen. 

133. 1. De akte van bekwaamheid als 4. Onze Minister benoemt jaarlijks eene of 
onderwijzer of onderwijzeres, bedoeld in ar. meer commissien tot het afnemen van dit 
tikel 134, ver!eent de bevoegdheid tot het geven examen, en wijst den tijd, wanneer, en de 
van onderwijs• in de vakken, in artikel 2. ver- plaatsen, waar zij hare zittingen zullen houden, 
meld onder a tot en met j, l tot en met o, q tijdig aan 
en r aan eene school voor gewoon of buitenge- 5. De wijze van afneming en wat verder 
woon lager onderwijs en, aan een cursus voor tot dit examen betrokking heeft, wordt, voor 
ver volgonderwijs, tot het geven van onderwijs zoover het niet bij deze wet is geregeld, bij 
in de vakken in artikel 2 vermeld onder a tot algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld. 
en met j, o, q en r aan eene school voor uitge- 6. De voorzitters en leden der commissien 
breid lager onderwijs, en tot het geven van ontvangen uit 's Rijks kas vergoeding voor 
huisondcrwijs in de vakken in artikel 2 ver- reis- en verblijfkosten. Hun kan bovendien 
meld onder a tot en met j, l tot en met o, q en"· het genot van vacatiegelden worden toegekend. 

2. De akte van bekwaamheid a!s onder- 135. 1. Aan al!e anderen dan de bij artikel 
wijzeres, bedoeld in artikel 135, verleent de 154 en artikel 156, eerste lid onder b, bedoelde 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de kweekelingen wordt eenmaal 's jaars gelegen
laagste twee leerjaren eener school VO(!r gewoon heid gegeven om door het met gunstig gevolg 
lager onderwijs, en tot het geven van huis- afleggen van een gelijk examen, a.ls in artikel 
onderwijs in de vakken, in artikel 2 vermeld 154 vermeld, de akte van bekwaamheid A a.ls 
onder a tot en met i en r. Aan scholen met onderwijzeres te behalen. 
twee !eerkrachten is echter de bezitster dezer 2. Tot dit examen worden mede toegelaten 
akte ,au bekwaamheid ook bevoegd tot het I de kweekclingen, die geeu gebruik maken . van 
geven Yan onderwijs in het derde leerjaar. de gelegenheid om de bij artikel 154 en artikel 

3. Iedere der in artikel 136 bedoelde akten 156, eerste lid onder b, bedoelde examens af 
rnn bekwaamheid verleent de bevoegdheid te leggen. 

1~20. 58 
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3. Orn tot dit examen te kunnen worden , artikel 13G, eerste lid, wordt daaraan de ,oor
toegelaten wordt de volbrachte leeftijd van •

1 

waarde verbonden, dat de bezitter van de o,er
negentien jaren vereischt. eenkomstige in eene der kolonien en bezittingen 

4. Onze Minister benoemt jaarlijks eene j afgegeven akte tevens in het bezit zij der akte. 
of meer commissien tot het afnemen van dit vermeld in artikel 134. 
examen, en wijst den tijd, wanneer, en de plaat- 4. De gelijkstelling volgens het tweede lid 
sen, waar zij hare zittingen zullen houden, geldt ook voor die ge,allen, waarin aan het 
tijdig aan. bezit van eene eder!andsche akte andere 

5. Het bepaalde in het vijfde en zesde lid rechten dan de bevoegdheid tot hct geven van 
van a1·tikel 134 is op dit examen van toe- onderwijs verbonden zijn. 
passing. 

1313. 1. Ter verkrijging eener akte van be- § 2. Vandeopleid.ingaanopenbareinrichlingen. 
kwaamheid voor school- en huisonderwijs in 139. Do opleiding van onderwijzers en 
een· der vakken, , ermeld in artikel 2 onder onderwijzeressen geschiedt aan kweekscholen ; 
l, m, n, p, s en t, wordt vereischt: die van onderwijzeressen bovendien aan op-

a. het bezit der akte van bekwaamheid leidingsscholen. 
als onderwijzer of der akte van bekwaamheid 140. l. De kweekscholen en opleidings-
a!s onderwijzeres, bedoeld in artikel 134; scholen, in stand gehouden door het Rijk, zijn 

b. het met gunstig gevolg aflcggen van een openbare, de overige zijn bijzondere. 
examen in dat vak voor eene der commissien, 2. De kweekscholen worden onderscheiden in, 
bedoeld in artikel Ci9 der wet van 2 Mei 1863 a. kweekscholen voor onderwijzers ; 
(Staatsblad n°. 50). b. kweekscholen voor onderwijzeressen; 

2. Ter verkrijging eener akte van bekwaam- c. kweekscholen voor onderwijzers en onder-
heid voor school- en huisonderwijs in ecn der wijzeressen. 
vakk~n, vermeld in artikel 2 onder k, r en u, 3. Het Rijk voorziet door oprichting en 
wordt vereischt he~ met gunstig gevolg afleggen instandhouding van kweekscholen en opleidings
van een examen in dat vak voor eene der daar- scholen op voldoende wijze in de behoefte aan 
too door Onzen Minister jaarlijks te benoei;nen opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen 
commissien. 4. Door waterschappen, gemeenten of pro• 

3. Al wat de in dit artikel bedoelde examens v incii\n worden geen kweekscholen en op
betreft wordt getegeld bij algemeenen maat- leidingsscholen opgericht of in stand gehouden. 
regel van bestuur. 141. 1. Aan het hoofd van iedere Rijks-

4. Het bepaalde in het zesde lid van artikel kweekschool staat een directeur. De overige 
134 is op deze examens van toepassing. onderwijzers dragen den titel van !eeraar. 

137. De akten van bekwaamheid, in dezen 2. • Directeuren en leeraren moeten de be-
titel vermeld, worden kosteloos uitgereikt. voegdheid bezitten, welke vereischt wordt voor 

138. 1. De akten van bekwaamheid, vol - het geven van onderwijs aan eene hoogere 
gens de voorschriften dezer wet verkregen , burgerschool met vijfjarigen cursus, voor zoo
gelden, wat de daaraan verbonden bevoegd- ver in het door hen aan de kweekschool te 
heid betreft, voor het geheele Rijk en zijne onderwijzen vak eene zoodanige bevoegdheid 
kolonien en bezittingen in a.ndore worelddeolen. bestaat. 

2. Bij besluit, den Onderwijsraad gehoord, 3. Het vorige lid is niet van toepassing op 
wijzen Wij aan, welke in de koloniiin en be- hem, die bij vacature, ontstentenis of verhin
zittingen afgegeven akten van' bekwaamheid dering van een leeraar de open plaats waar
tot het geven van lager onderwijs - voor zoo- neemt, of ingeval voor de voorziening in eene 
ver die zijn verkregen wegens het met goed bestaande vacature geene geschikte candi
gevolg afleggen van examens, afgenomen met da.ten beschikbaar zijn. 
gelijke of ongeveer gelijke eischen en, zooveel 4. On.ze Minister benoemt de directeuren 
doenlijk, volgens deze!fde regelen als voor die en leeraren, plaatst hen over, schorst hen en 
examens in Nederland volgens deze wet zijn verleent hun ontslag. 
vastgesteld - worden gelijkgosteld met de 5. Artikel 10 is ten aanzien van de direc
overeenkomstige akten, die in Nederland teuren van en de ]eeraren aan de Rijkskweek-
wor~len uitgereikt. scholen van toepassing. 

3. Indien de in het tweede li<l bedoelde 14;;. l. Orn toelating tot eene Rijkskweek-
aanwijzing geschiedt tot gelijkstelling met school te kunnen verkrijgen wordt vereischt: 
eene der akten van bekwaamheid, genoemd in I a. hetzij het met gunstig gevolg doorloopen 
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van eene school voor uitgebreid lager onder- omtrent wien alsdan blijkt , dat die aanleg niet 
wijs, van eene hoogere burger chool met drie - aanwezig is, wordt in overweging gegeven, 
jarigen cursus, of van de eerste drie leerjaren I hem van de school te nemen . ]ndien zij aan 
van eene hoogere bmger 0 chool met vijfjarigen I dezen raad geen gehoor geven, onderwerpt de 
cursus , van een gymnasium of van een lyceum ; hoofdinspecteur den kweekeling bij het einde 

b. hetzij het met gunstig gevolg afleggen van het tweede leerjaar andermaal aan een 
van een toelatingsexamen tot de kweekschool. summier onderzoek op dezelfde wij ze als ten 

2. Bovendien moeten ·de jongelieden om vorigen jare . Blijkt alsdan andermaal, dat 
tot eene kweekschool te kunncn worden toege- die aanleg ontbreekt, dan krijgt de kweekeling 
laten in het bezit zijn van eene verklaring , ontslag. Ouders en voogden kunnen van deze 
afgegeven door een door den burgemeester beslissing in beroep komen bij den Onderwijs
hunner woonplaat s aangewezen geneeskundige , raad. 
dat zij geen lichaams- of zielsgebreken bezitten, 3. De kweekeling , die, op grond van het 
welke hen voor het ambt van onderwij zer on- met g1mstig gevolg afleggen van een schrifte 
geschikt maken . lijk en mondeling overgangsexamen, tot het 

3. De directeur en een of meer der leeraren vierde leerjaar wordt tocgelaten, krijgt den 
van de kweekschool, op welke plaatsing wordt titel van adspirant-onderwij zer. Het monde
ver!angd, nemen onder toezicht van den linge gedeelte van het examen wordt in het 
hoofdinspecteur het toelatingsexamen af. openbaar gehouden. Het derde tot en met 

4. Indien op eene kweekschool_ een grooter vijfde lid van artikel 147 is op dit examen van 
aantal jongelieden plaatsing verlangen, dan toepassing. Tot dit overgangsexamen . worden 

:waarvoor onderwijsgelegenheid bestaat , houden toegelaten onderwijzeressen in het bezit van 
de directeur en een of meer der leeraren onder de akte van bekwaamheid, bedoeld in artikel 
toezicht van den hoofdinspacteur eene schifting 135, mits niet Yan ouder dagteekening dan 
op grond van de meerdere of mindere geschikt- drie jaar , waarbij haar vrijstelling wordt ver
heid dcrgenen, die in aanmerking komen. leend voor die vakken, waarin zij bij het examen 

143. l. Het onderwijs aan de Rijkskweek- bedoeld in artikel 154 zijn geexamineerd. 
3cholen wordt verdeeld over een vijfi itrigen 4. De adspirant-onderwijzers genieten uit 
cursus. 's Rijks kas eene toelage van ten minste vijf-

2. Het um vat ten minste de vakken, in honderd gulden zoolang zij de kweekschool be
artikel 2 vermeld onder a tot en met i, I tot en zoeken. 
met o, q, r en de methode van opvoeding en 5. Elke Rijkskweekschool staat in verbin-
onderwijs. ding met eene of meer door den hoofdinspec-

3. Aan kweekscholen, als ·bedoeld in ar- teur daarvoor aangewezen gewone lagere 
tikel 140, tweede lid onder b en c, omvat het scholen, waar de adspirant-onderwijzers zich 
onderwijs bovendien de vakken , in artikel 2 onder het toezicht en de leiding van onder
vermeld onder k en u . wij zers in de practijk van het lesgeven kunnen 

4. Bovendien kan onderwijs gegeven worden oefenen. De gemeenten en de onderwijzers 
in Yakken, niet in het tweede en derde lid van zijn verplicht daartoe mede te werken. 
<lit artikel genoemd. 145. Van . Rijkswege kan eene t oelage 

5. Het godsdienstonderwijs wordt gegeven worden gegeven aan kweekelingen, wier woning 
op de wij ze als in art ikel 26 voor de lage1-e meer dan vier kilometer van de kweekschool 
school is bepaald. is verwijderd, ter tegemoetkoming in de kosten 

144. 1. Het onderwijs aan de Rijkskweek- van huisvesting en v!)rpleging of ter vergoeding 
scholen is gedurende de eerst e drie leerjaren van de reiskosten. 
in hoofdzaak op de theorie van het onderwijs , 146. 1. Gedurende de eerste drie leerjaren 
in de laatste t wee leerjaren in hoofdzaak op wordt schoolgeld geheven van iederen kweeke-

. de practijk van het lesgeven gericht. ling, met uitzondering van hen, die eene t oe-
2. Aan het einde van het eerste leerjaar !age, als in het vorige artikel bedoeld,genieten, 

stelt , wanneer de directeur van de kweekschool of die, schoon niet in het genot daarvan , on
het verlangen daartoe ten opzichte van een of vermogend zijn. 
meer kweekelingen yan tlat leerjaar te kennen 2. De heffing wordt geregeld naar even
geeft, de hoofdinspecteur een summier onder- I redigheid van het inkomen van de ~uders of , 
zoek in, of deze kweekelingen voldoenden aan- bij ontstentenis van beide ouders , naar even
leg yoor het ambt van onderwij zer bezitten. redigheid van het inkomen van den kweeke
Aan de ouders of den voogd van een kweekeling, ling, met dien verstande dat de hoogste klasse 

58 • 
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van schocilgeldheffing niet meer mag bedragen opleidingsoohool staat een directeur. De•.,..rerige 
dan de gemiddelde kostprijs. ' onderwijzers dragen den 1.itcl van, leeraar. 

·3, 'Onze l\finist.er regelt de wijze. waarnp 2. Onze· Minister benoemt de direeten:ren 
'het schodlgeld wordt ingevorderd. en leera.ren,, plaatst hen 0ll"er, scl\orst &en en 

4. De opbrengst van de schoolgelden wordt vcrleent hnn ontslag. 
·in 's Rijks kas gestort,. 3. Artiliel 10 is ten a.:mzien van ere direc-

147. 1. Aan de adspirant-onderwijzers 
I 

teuren van en de leeraren aan. de &ijksop
wordt aan het einde van het vijfde leerjaar ge- leidingsscbolen van toepassi.ng. 
legenheid gegeven oru op grond van het met 150. 1. Orn toelating tot .iene Rijksop-
gunstig gevolg afieggen van een mondeling I leidingsschool te kunnen verkrijg.en 
en schriftelijk examen de akte van bekwaam- eischt : 

rdt ver-

heid als onderwijzer te verkrijgen; a.an: de a. hetzij het met guustig gevolg·deor?oopen 
adspirnnt-onderwijzeressen wordt op gelijke van eene school ,oor uitgebreid lager ondemjs, 
wijze de gelegenheid gegeven de alrte van be- van eene hoogere burgerschooL met driejarigen 
:kwaamheid B a.ls onderwijzeres te verkrijgen. cursus, of van de eerste drie leerjaren van eene 

2. V'oor ieder der vakken, waarin wordt hoogere burgerschool met vijfja,rigen cursus , 
geexamineerd, kan het examen een onderzoek van een gymnasium of van een l\)reeum ; 
•omvatten na.ar de practische gesohiktheid tot I /J... hetzij het met gunsti« gevelg afieggen 
•lesgeven. Met uitzondering van dit onderzoek I van een toelatingst>xamen tot de opleidings
wordt het mondelinge gedeelte van het examen school. 
in het openbaar gehouden. Van het examen 2. Het oepaalde in het tweecle, derde en, 
<in vak ; kan Ooze Minister vrijstelling ver- vierde lid van artik.el 142: is ~rbij van toe..: 
'leenen op daartoe strekkend verzoekschrift, passing. 
doch alleen op grond van ingewonnen genees- 151 . 1. Het onderw.i)s aan de Rijksop-
lrnndig advies . eidingsscholen wordt verdeelil over een vier-

3. Het examen wordt afgenomen door jarigen cursus_ 
directeur en leeraren der kweekschool onder 2. Het omvat tenminste- de vakken b,zen 
toezicht van drie gecommitteerden, door Onzen en Nederlandscho taal met elementair spreek
Mi.nister jaarlijks aan te wijzen. Bij verschil onderwijs, vertellen, zingen, teekenen, spelen, 
van gevoelen tusschen degenen, die het examen handen.arbeid,nuttige handwerken voor m_eisj~, 
'hebben afgenomen, en de gecommitteerden schrijven, aardrijkskunde, geschiedeni , kennis 
omtrent den uitslag van het examen beslissen der natuur, gezondheidsleer en verband}eer, 
laatstgenoemden. alsmede de methode van opvoeding en onder-

4. De gecommitteerden · ontvangen uit wijs voor jeugdiae kinderen. 
's Rijks kas vergoeding voor reis- en ,·erblijf- 3. Het bepa!l,Ide in artikel 143, vijfde lid , 
kosten. Hun kan bovendien het genot van is hierbij van toepassing. 
vacatiegelden worden toegekend . 152. Van Rijkswege kan eene toelage wor-

5. De aanwijzing der ,akken, waarin zal den gegeven aan kweekelingen, wier woning 
worden geexamineerd, het programma en het- meer dan vier kilometer van de opleiding -
geen verder dit examen betreft, a.Ismede de school is verwijderd, ter tegemoetkoming in 
regelen voor de uitoefening van het toezicht de kosten van huisvesting en , erpleging of 
der gecommitteerden worden bij · algemeencn ter vergoeding van de reisk0'3ten. 
maatregel van bestuur vastge teld. 156. 1. Er wordt schoolgeld geheven van 

148. 1. Al hetgeen de toelating tot de Rijks- iedere kweekelinge, met uitzondering van 
kweekscholen, het summier onderzoek aan het haar, die eene toelage, als in het vorige artikel 
einde van het eerste en van het tweede leerjaar, bedoeld, genieten, of die, schoon niet in het 
het leerplan, de jaarwedden en de verplich- genot daarvan, onvermogend zijn. 
tingen van den directeur en de lee-raren, de 2. De heffing wordt geregeld naar e,en-' 
toelagen der kweekelingen en die der adspirant- redigheid van het inkomen van de ouders of, 
onderwijzers alsmede de heffi.ng van het. school- bij ont tentenis van . beide ouders, naar even. 
geld betreft, wordt, voor zooyer het niet door redigheid van het inkomen van de. kweekelinge, 
deze wet is geregeld, bij algemeenen maatregel met dien verstande dat de hoogste klasse ,an 
van bestuur va tgesteld. schoolgeldhefling niet meer inag bedragen 

2. Daarin wordt mede geregeld de belooning dan de gemiddelde kostprijs . 
van Rijkswege aan hen, die met Let geven van 3. Het bepaalcle in het derde en vierde lid 
godsdienstonderwijs zijn belast. ,an a.rtikel 146 is hierbij ,an toepassing . 

149. 1. Aan het hoofd van iedere Rijks- 154. 1. Aan de kweekelingen wordt aan 
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het einde van' het vierde leerjaar ge].e-genheid 
gegeve.11 <Qm op g,rond van het met gunstig 
gevolg .&tl.eggen van een mondeling en schrifte
lijk examen de akte van bekwaambeid A als 
onderwijzeres te venkrijgen. 

2. V00r de vaklren vertellen, zingen, spelen 
en ha.ndenarbeid omvat het examen een onder
zoek naar de practische geschiktheid tot les
geven. Met- uitzonde11ing van dit onderwek 
wordt het mondelinge gedeelte van het examen 
in het openbaar gehou.de.n. • 

3. He:t bepaalde in het d;rde tot en met 
vijfde lid van artikel 147 is hierbij van toe. 
passing. 

155. 1. Al hetgeen de toelating tot de Rijks
opleidingsseho.len, het leerplan, de practische 
opleiding, de jaarwedden, de bevoegdheden 
en de verplichtingen van den directeur en de 
leeraren, de toelagen der kweekelingen, als
mede de heffing van het schoolgeld betreft, 
wordt, voor zoover het niet door deze wet is 
geregeld, bij algemeenen maatregel van bestuur 
va tgesteld. 

2. Het bepaalde in artikel 148, tweede lid, 
is hierbij van toepassing. 

s 3. _ Van de opleiding aan bijwndere inrichtingen. 

156. 1. Wij kunnen, den Onderwijsraad 
gehoord: 

a. bijzondere kweekscholen met vijfjarigen 
cursus aanwijzen als bevoegd aan hare kweekll
lingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben govolgd, op grond van het met gunstig 
gevolg afteggen van een gelijk examen, als in 
artikel 147 vermeld, de akte van bekwaamheid 
als onderwijzer of de akte van bekwaamheid B 
als onderwijzeres uit te reiken ; 

b. bijzondere opleidingsscholen met vier
jarigen cursus aanwijzen als bevoegd aan hare 
kweckelingen, die het onderwijs tot a.an het 
einde hebben gevolgd, op grond van het met 
gunstig gevolg afteggen van een gelijk examen, 
als in artikel 154 vermeld, de akte van be
kwaamheid A als onderwijzeres uit te reiken. 

2. De bepalingen van het tweede tot en 
met vijfde lid van artikel 147 zijn ten aanzien 
van deze examens mede van toepas ing. 

157. 1. De in het eerste lid onder a van 
het vorige artikel bedoelde aanwijzing ge
schiedt op een daartoe tot Ons gericht ver
zoekschrift van het bestuur of, bij ontstentenis 
daarvan, van den directeur der bijzondere 
kweekschool. 

2. Bij het verzoekschrift moeten worden 
overgelegd de reglementerr of statuten en het 
leerplan der kweekschool. 

3. Uit deze stukken moet blijken, dat : 
a. voor toelatiug tot de kweekschool ge- · 

lijke eischen gelden, als in artikel 142 ten aan
zien van de Rijkskweekscholen zijn gesteld ; . 

b. in alle vakken, genoemd in bet tweede, . 
en wo het eene kweekschool geldt, als bedoeld 
in artikel 140, tweede lid onder b of c, tevens 
die, genoemd in het derde lid van artikel 143 · 
onderwijs wordt gegeven ; 

c. aan ieder dier vakken in elke klas e ten 
minste het bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen getal uren per week wordt be
steed; 

d. aan het einde van bet eerste en van het 
tweede lecrjaar een summier onderzoek wordt 
ingesteld, waarbij het bepaalde in artikel 144-, 
tweede lid, wordt nageleefd ; 

e. aan het einde van het derde leerjaar een 
overgangsexamen wordt afgenomen, waarbij 
het bepaalde in artikel 144, derde lid, word t 
nageleefd; 

f. voor de kweekelingen van het vierde en 
vijfde leerjaar de gelegenheid bestaat zich aan 
eene of meer gewone lagere scholen in de prac
tijk van het lesgeven te oefenen. Deze scholen 
moeten gelegen zijn in de gemeente, in welke 
de kweekschool gevestigd is, of in eene naburige 
gemeente. 

4. De kweekelingen, die tot het vierde leer
jaar worden toegelaten, krijgen den titel vo.n 
adspirant-onderwij zer. 

5. Aan iederen adspirant-onderw{jzer wordt 
uit 's Rijks kas eene toelage van ten minste 
vijfhonderd gulden toegekend, wanneer hij ten 
genoegen van den hoofdinspecteur aantoont, 
dat hij van de in het dcrde lid rnn dit a1·
t ikel onder / bedoelde gelegenheid gebruik 
maakt. 

6. Vim Rjjkswege kan eene toelage worden 
gegeven aan kweekelingen, wier woniug meer 
dan vier kilometer van de kweekschool is ver
wijderd, ter tegemoetkoming in de kosten van 
huisvesting -en verpleging of ter vergoeding 
van de reiskosten. 

7. Wij kunnen, den Onderwijsraad gehoord, 
ten behoeve van de opleiding van de lcerkrach
ten voor scholen, waarop artikel 25, vijfde lid 
of artikel 90, zesde lid, van .toepassing is ver
klaard, vergunning verleenen, dat ten aanzien 
van eene bijwndere kweekschool worde afge
weken van het bepaalde ouder b en c van het 
derde lid van dit artikel, naar regelen en onder 
voorwaarden bij algemeenen maatregel van 
bestuur vast te stellen. 

158. 1. '!'en aanzien van den directeur van 
en de leeraren aan eene aangewezen kweek-
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school geldt het bepaalde in het tweede en derde I die aan de in het vorige artikel gestelde voor
lid van artikel 141, met dien verstande dat de waa.rden hebben voldaan: 
toepassing van het derde lid van dat artikcl a. eene vergoeding in de kosten van grond 
de goedkeuring behoeft van Onzen Minister. I en van sohoollokalen, overeenkomende met 

2. Artikel 10 is ten aanzien van den dire_o- zooveel ten honderd van het bedrag, hetwelk 
teur van en de leera.ren aan eene aangewezen voor het verkrijgen van den grond ,den bouw 
kweeksohool van toepassing . I of verbouw en de eerste inrichting, met inbe-

159. Het onderwijs a.an eene aangewezen grip van de schoolmeubelen, is uitgegeven a.ls 
kweekschool wordt gegeven volgens een jaar- de drie ten honderd rentegevende Na.tiona.le 
lijks a.an Onzen Minister medegedce!den en in Schuld op den eersten beursdag van het iaar , 
een der schoolvertrekken op eene zichtbare wa.arin het gebouw in gebruik is genomen of 
plaats opgehangen rooster van lesuren , waarop I de verbouw is tot stand gekomen, voor den 
tevens de feestdagen en vaoantietijden zijn verkrijger afwerpt, vermeerderd met een half 
vermeld. ten honderd. 

160. De besturen en, bij ontstenteni da.ar - b. een bedrag, overeenkomende met de 
van, de directeuren van a.angewezen kweek- over dat ja.ar a.an den dirccteur en de leeraren 
scholen zijn verplicht bij wijziging of aanvulling uitgekcerde jaarwedden ; 
van de reglementen of statuten of ,an het c. eene vergoeding in de o,erige koatcn van 
leerplan die wijziging of aanvulling binnen nstandhouding, berekend door het gemiddeld 
eene ma.and ter kennis van Onzen Minister te bedrag per leer!ing van de netto-kosten der 
brengen. I Rijkskweeksoholen over dat jaar te vermenig-

161, De kosten van aangewezen kweek- vuldigen met het getal dergenen, die gedurende 
scholen worden volgcns de regc!en, gesteld in dat jaa.r als kweekeling op de aangewezcn 
a.rtikel 162, uit 's Rijks kas vergoed, mits : kweekschool waren ingeschreven. 

a. de kweckschool staat onder het bestuur 2. Indien de schoollokalen door het bestuur· 
van eene instelling of ,ereeniging, die rechts- zijn gchuurd, wordt de vergoeding in het eerste 
persoonlijkheid bezit, en die instelling of ver- lid onder a bepaa.ld op het bedrag der geschatte 
eeniging gcldelijk onafhankelijk is van het aan I huurwa.arde. Deze schatting geschiedt door 
de school verbonden personC'el ; eene oommissie van drie deskundigen, \·an 

b. de goedkouring van Onzen Minister ver- I wie een door Onzen Minister, een door den 
krogen zij op de bestekken voor en de gunning j Onderwijsraad en een door het kweekscboolbc
van den bouw en verbouw van het kweek- stuur wordt benoemd. ·Deze commissie be
schoolgebouw; I slist bij meerderheid van stemmen. Wordt 

c. de directeuren en de leeraren - da.arin geene meerderheid verkregen, da.n wordt de 
begrepen de personcn, met het geven van I waarde bepaald op het gemiddelde der drie 
godsdienst9nderwijs bela.st - eene jaa.rwedde scha.ttingsopgaven. 
genieten, gelijkstaande met hot bedrag, waarop 

1 
:i. Onder netto-kosten, bedoeld in het eerste 

de directeur en de lecraren der Rijkskweek- I lid onder c, \\orden verstaan alle kosten, met 
scholen en de met het geven van godsdienst- 1 uitzondering vari die voor aa.nkoop van grond, 
onderwijs aan die kweekscholen bela.ste peY- bouw of verbouw en eerste inrichting, of huur 
sonen aanspra.ak hcbben krachtens den alge- van terrein of gebouwen, die wegens jaar
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in wedden van de directeuren en leeraren, en die 
artikel 148 ; wegens toelagen, als bedoeld in de artikelen 144, 

d. van de kweekelingen der eerste drie leer- vierdo lid, en 145, en na aftrek van het totaal 
jaren schoolgeld wordt geheven naar de voor- bedra.g der ontvangen schoolgelde1:1. 
schriften, ten aanzien van de Rijkskweek- 4. Om de drie jaren wordt de vergoeding, 
scholen vervat in artikel 146 ; J berekend volgens de eerste drie leden, ,er-

e. voldaa.n zij ·aan de voorschriften, vervat m.inderd tot het bed.rag, hetwelk noodig is tot 
in de artikelen 158 tot en met 16() ; I goedmaking van de over dat tijd vak ten be-

/. jaarlijks op de rekening en verantwoording hoeve van de a.angewezen kweekschool werke
over het afgeloopen en op de begrooting van I Iijk gema.akte kosten na aftrek van de ver
inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende schuldigde schoolgelden . 
dienstjaar de goedkeuring van Onzen Minister 5. Jaarlijks in de maand Januari zendt het 
verkrngen zij. bcstuur, dat op vergoeding krachtens dit 

162. 1. Over elk dien tjaar betaalt het Rijk a.rtikel over het vorige jaar aanspra.ak ma.akt . 
aan de besturen dcr a.angewezen kweeksch9len, zijne daartoe strekkende aanvra.ge aan Onzen 
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Minister. Na afloop van het tijdvak, bedoeld I verwijderd, ter tegemoetkoming in de kosten 
in het vierde lid, gaa.t deze aanvrage vergezeld van huisvesting en verpleging of ter vergoeding 
van de bescheiden tot staving van de over da.t va.n de reiskosten is. 
tijdvak gedane uitgaven. 5. Wij kunnen, den Onderwijsra.ad gehoord, 

6. Voorschriften omtrent de uitvoering van ten behoeve va.n de opleiding van de leerkra.ch
dit a.rtikel worden bij algemeenen maatregel , ten voor scholen, waarop artikel 25, vijfde lid, 
van bestuur gegeven. I of artikel 90, zesde lid, van toepassing is ver
. 163. 1. De aanspraak op vergoeding, in klaard, vergunning verleenen, dat ten aanzien 
het vorige artikel bedoeld, vervalt geheel of van eene bijzondere opleidingsschool worde 
,slechts voor een door Ons te bepalen gedeelte , afgeweken van het bepaalde onder b en c van 
wanneer het getal kweekelingen, aan wie de het derde lid van dit artikel, naar regelen en 
akte van bekwaamheid als onderwijzer of de onder voorwaarden bij algemeenen maatregel 
.akte van bekwaamheid B als onderwijzeres van bestuur vast te stellen. · 
wordt uitgereikt, gedurende drie achtereen- 165. 1. Om eenig vak aan ecne aangewezen 
volgende jaren minder bedraagt dan een derde opleidingsschool te mogen onderwijzen, wordt 
gedeelte van het getal dergenen, die aan het het bezit vereischt van eene akte van bekwaam
eindexamen deelnamen, zoomede wanneer eerst- .heid, die bevoegdhcid verleent in dat vak 
bedoeld getal in vijf achtereenvolgende jaren middelbaar of lager onderwijs te geven, of van 
in totaal minder dan vijfiig bedraagt. eene akte van bekwaamheid als hoofdonder-

2. Deze bepaling is niet van toepassing ge- wijzeres eener bewaarschool. 
durende de eerste vijf jaren na de opening der 2. Het vorige lid is niet van toepassing op 
kweekschool. hem, die bij vacature, ont tentenis of ver-

3. Geen aanspraak op vergoeding bestaat andering van een leeraar de open plaats wa.ar
zoolang het aantal kweekelingen bij het begin neemt. De tcrmijn dezer waarneming behoeft 
\•an den cursus minder da.n twintig bedraagt. voor ieder geval de goedkeuring van Onzen 

164. 1. De in het eerste lid onder b van Minister. 
artikel 156 bedoelde aanwijzing geschiedt op 3. Het bepa.a.lde in het tweede iid van 
oen daartoo tot Ons gericht verzoekschrift I artikel 158 is hierbij van toepassing. 
van het bestuur of, bij ontstentenis claarvan, I 166. Het onclerwijs aan eene aangewezen 
van den directeur der bijzondere opleidings- opleidingsschool wordt gegoven volgens cen 
,school. jaarlijks aan. Onzen Minister mcdegedeelden 

2. Bij het verzoekschrift moeten worden en in cen der schoolvertrekken op eene zicht
overgelegd de reglementen of statuten en het I bare plaats opgehangen roo te1· van lesuren, 
leerplan der opleidingsschool. ·· waarop tevens de feestdagen en vacantietijden 

3. Uit deze stukken moet blijken, dat: \ zijn vermeld. 
a. voor toelating tot de opleidingsschool 167. De besturen en, bij ontstentenis daar-

gelijke eischen gelden als in artikel 150 ten van, de directeuren van aangewezcn opleidings
a.anzien van de Rijksopleidingsscholen zijn scholen zijn verplicht bij wijziging of aanvulling 
gesteld ; van de reglementen of statuten of van het leer- . 

b. in alle vakken, genoemd in artikel 151, plan die wijziging of aanvulling binnen eene 
underwijs wordt gegeven ; maand ter kennis vau Onzen ?tfinister te brengen. 

c. a.an ieder dier vakken in elke kl.asse ten 168. De kosten van aangewozen opleidings-
minste het bij algemeenen maatregel van be- scholen worden volgens de regelen, gesteld in 
tuur te stcllen getal uren per week · wordt artikel 169, uit 's Rijks kas vergoed, mits ten 

besteed ; aa.nzien van deze scholen voldaan zij aan oYer-
d. voor de kweekelingen van het derde en eenkomstige voorwaarden a.ls in artikel 161 

-vierde leerjaar de gelegenheid bestaat zich aan met betrekking tot de aangewezen kweek
eene of meer gewone lagere scholen of aan eene scholen zijn gesteld. 
of meer bewaarscholen in de practijk van het 169. 1. Over elk dienstjaar betaalt het Rijk 
lesgeven te oefenen. Deze scholen moeten aan . de besturen der a.angewezen opleidings
gelegen zijn in de gemeente, in welke de op- I scholen,,die aan de in het vorige a.rtikel gestelde 

1eidingsschool gevestigd is, of in eene naburige voorwaarden hebben voldaan, de vergoedingen 
gemeente. en het bedrag, in artikel 162, eerste lid, met 

4. Van Rijkswege kan eene toell!,ge worden betrekking tot de aangewezen kweekscholen 
gegeven aan kweekelingen, wier woning meor omschreven . 
dan ,ier kilometer van de oplcidingsschool , 2. Het bepaalde in het tweede tot en met 
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zesde lid van arti.kel 162 is hierbij van toe- ' ging van hoofdinspecteurs, inspectcurs en 
passing. schoolopzieners in geval van ziekte. afwezig-

170. 1. De aanspraak op vergoeding, in het I heid, schorsing of ontstentenis; en do regeling 
vorige arti.kel bedoeld, vervalt geheel of slechts I van de toe voeging aan hoofdinspecteurs en 
voor een door Ons te bepalen gedeelte, wanneer inspecteurs van bureau-ambtenaren. 
het getal kweekelingen, aan wie de akte van I 176. 1. Het plaatselijk toezicht wordt uit-
bekwaamheid A als onderwijze1-es wordt uit- geoefend door burgemeester en wethouders. 
gereikt, gedurende drie achtereenvolgende J 2. De gemeent-eraad stelt ter nadere ,·er
ja.ren minder bedraagt da.n een derde gedeelte, zekering van dit toezicht eene commissio in. 
van het geta.l dergenen, die aan het eindexamen Hij regelt ha.re inrichting en samenstelling met 
deelnamen, zoomede wa.nneer het getal in vijf inachtneming van het bepaalde in de artikelen 
achtereenvolgende jaren in totaa.l minder dan 179 tot en met 181, 183 en 184. 
vijftig bcdra.a.gt. 3. De gemeentera.ad kan te1· nadere ver-

; 2. Deze bepaling is niet van toepassing zekering van dit toezicht ambtenaren aan
gedurende de eerste vier ja.ren na de opening stellen. Bij de regaling van de werkzaam
der opleidingsschool. heden van deze ambtenaren door den gemeente-

3. Geen aa.nspraak op vergoeding bestaat . raa.d of door burgemeester en wethouders wordt 
zoolang het aa.ntal kweekelingcn bij het begin het bepa.a.lde in artik.el 185 in acht genomen. 
van den cursus minder dan twintig bedraagt. 1.77. 1. De hoofd.inspecteurs, de inspecteurs. 

171. De hoofdinspecteur is bevoegd, de de schoolopzieners en de ambtenaren, bedoeld 
hem bij a.i-tikel 142, derde lid, artikel 144, in artikel 176, derde lid, leggen bij de aanvaar
tweede lid, arti.kel 150, artikel 157, derde lid ding hunner bediening den eed of de belofte 
onder a en d, en artikel 164, derde lid onder a, af, dat zij hunne plichten getrouw en naar be
opgedragen werkzaamheden ten deele te doen hooren zullen wa.arnemen. 
verrichten door den inspecteur. 2. De aflegging van den eed of van de 

TITEL VII. 

VAN HET TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJ~. 

172. 1. Het toezicht over het lager onder
wijs in het geheele Rijk is a.an Onzen :Minister 
opgedragen. 

2. Dat toezicht wordt onde~ zijne bevelen 
uitgeoefend door de hoofdlnspecteurs, de in
specteurs, en de schoolopziener8. 

173. l. De hoofdinspecteurs, de inspecteurs 
en deschoolopzieners warden door Ons benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

2. Zij zijn in een bepaald aangewezen ambts. 
· gebied of in algemeenen dienst werkzaam. 

3. Zij genieten, behalve eene vaste jaar
wedde, vergoeding voor reis- en verblijfkosten 
uit 's Rijks kas. 

4. Zij bekleeden geene ambten of bedienin
gcn zonder Onze toestemming. 

174. 1. Aan de hoofdinspecteurs en de 
inspectours kunnen bureau-ambtenaren warden 
toegevoegd. 

2. Zij worden door Onzen Minister benoemd , 
geschorst en ontslagen, en genieten eene vaste 
jaarwedde. 

175. Door Ons geschiedt de verdeeling der 
werkzaamheden tusschen de hoofdinspecteurs, 
de inspecteurs en de schoolopzieners, voor zoo
ver daarin niet door de wet is voorzien; de in
deeling van het Rijk in hoofdinspectien en 
inspectien ; de regaling der wijze van ven·an-

belofte geschicdt door de hoofdinspocteurs, de 
inspecteurs en de schoolopzieners in handen 
van Onzen Minister, door de ambtenaron ..-oor
noemd in handen van den burgemeester. 

3. Bij overplaatsing of herbenoeming wordt 
de eed of belofte niet opnieuw afgelegd. 

178. Behalve de ambtenaren, in artikel .8 
onder 1° tot en met 6J. van het Wctboek van 
Strafvordering genoemd, zijn tot het opmaken 
van proces-verbaal van de ovortredingen dezer 
wet en van andere wetten en verordeningen 
op het lager onderwijs bevoegd do hoofdin
specteurs, de inspecteurs, de schoolopzieners, 
de leden van het college van burgemeester en 
wethouders en de ambtenaren, bedoeld in ar
tikel 176, derde lid, ieder binnen de grenzen 
van zijn ambtsgebied. 

179. 1. Voor de hoofdinspecteurs, de in
specteurs, de schoolopzieners, de leden van het 
college van burgemeester en wethouders, de· 
voorzitters en leden der commissie, bedoeld 
in artikel 176, tweede lid, en de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 176, derde lid, ieder binnen 
de grenzen van zijn ambtsgebied, moeten alle 
scholen, waar lager onderwijs wordt gegeven, 
zoo openbare als bijzondere, steeds toegankelijk 
zijn en op hunne aanvrage onverwijld worden 
geopend. De hoofden dier scholen en de 
overige onderwijzers zijn gehouden a.an hen of 
aan Onzen Minister de verlangde inlichtingen 

, omtrent de school en het onderwijs te geven. 
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Zij zijn hiertoe verplfoht in elken vorm, waarin J 182. 1. De schoolopzieners dllfenen hunne 
die inlichtingen gevraagd worden, hetzij schrif- 1 werkza.amheden uit onder de hoofdinspeoteurs 
telijk, hetzij mondeling, en zoowel bij ge- en de inspecteurs, die bevoegd zijn hun de op
legenheid van het schoolbezoek, als op andere draohten te verstrekken, welke zij in het be-
tijdstippen. lang van den dienst gewensoht aohten. 

2. Voor zooveel het bezoeken van soholen 2. Overal waar deze wet de medewerking 
betreft zijn de bepalingen van het eerste lid van den inspeoteur vordert is de sohoolopziener 
niet van toepassing op de onderwij zers, die lid bevoegd in zijne plaats op te treden, tot uit
zijn vait de daarin vermelde commissie. Dezo I oefening van zijne werkza.a.mheden kraohtens 
leden onthouden zioh van het doen van school- algemeene of bijzondere opdraoht, hetzij op 
bezoek. grond van de verdeeling volgens artikel 175, 

3. Voor de hoofdinspeoteurs, do inspeoteurs hetzij volgens het vorige lid. 
en de sohoolopzieners moeten alle kweeksoholen 183. 1. De hoofdinspeoteurs en de inspec
en opleidingsscholen, zoo openbare a.ls bij- teurs hebben toegang tot de vergaderingen van 
zondere, steeds toegankelijk zijn en op hunno a.lie oommissien, bedoeld in artikel 176, tweede 
aanvrage onverwijld worden geopend. De lid, binnen hun ambtsgebied en kunnen zoo
direoteuren en de overige leeraren zijn gehouden danige vergaderingen beleggen. De sohoolop
aan hen of a.an Onzen Minister de verlangde zieners hebben mede toegang tot die vergade
inliohtingen omtrent de school en het onder- ringen. 
wijs te geven. Zij zijn hiertoe ,7 erplicht in 2. In de vergadering hebben zij eene raad-
elken vorm, waarin die inliohtingen gevraagd gevende stem. 
worden, hotzij sohriftelijk, hetzij mondeling, 184. 1. De oommissie, bedoeld in artikel 
en zoowel bij gelegenheid van het sohoolbezoek, 176, tweede lid, bestaat uit ten minste vijf 
a.ls op andere tijdstippen. leden. Van elke vijf leden behoort Mm tot de 

180. De hoofdinspecteurs trachten, zoo door ouders der in de gemeente op eene openbare 
sohoolbezoek a.ls door mondeling en sohriftelijk lager~ school ingesohreven leerlingen, Mn tot 
overleg met de inspecteurs, de sohoolopzieners, de ouders der in de gemeente op eene bijzondere 
de gemeentebesturen en de oommissi"n, de lagere school ingesohreven leerlingen, Mn tot 
verbetering en den bloei van het lager school- de meerderjarige onderwijzers der openbare 
wezen te bevorderen ; zij liohten Onzen Minister lagere scholen in de gemeente, t\en tot de meer
voor omtrent alle onderwerpen, waarov!'r hun derjarige onderwijzers der bijzondere lagere 
oordee] gevraagd wordt ; zij vervlloardigen nit scholen in de gemeente, Mn tot de overige 
de jaarlijksche verslagen der inspeoteurs en meerderjarige inwoners der gemeente. 
uit hunne eigen aanteekeningen jaarlijks een 2. Zij heeft tot taak a.an het gemeentebe
beredeneerd verslag omtrent den toestand van stuur en de leden van het Rijkssohooltoezioht 
het onderwijs, dat a.an hun toezioht is opge- adviezen te verstrekken met betrekking tot 
dragen en zenden dit v66r i Mei a.an Onzen het lager onderwijs in de gemeente. 
Minister. 3. Zij beijvert zioh den bloei van het onder-

181. 1. De inspeoteurs zorgen voortdurend wijs op de lagere soholen te behartigen; houdt 
bekend te blijven met den toestand van het zioh op de hoogte van den toestand van dat 
onderwijs, dat a.an hun toezioht is opgedragen; onderwijs ; ziet toe; dat de verordeningen op 
bezoeken de soholen, waar dat onderwijs wordt dat onderwijs stipt nageleefd worden ; en doet 
gegeven, en houden van dat sohoolbezoek ja.a.rlijks v66r 1 Ma.art a.an den gemeenteraad 
nauwkeurig aanteekening; waken dat de ver- een beredeneerd verslag van den toestand van 

· ordeningen op het lager onderwijs stipt nage- dat onderwijs. 
leefd worden ; treden in overleg met de ge- 4. Zij geeft a.an het gemeentebestuur en de 
meentebesturen en de oommissien ; doen zoowel leden van het Rijkssohooltoezioht alle inlioh
aan den hoofdinspeoteur a.ls a.an de gemeente- tingen, die dezen verlangen ; en verleent bij
besturen de voorstellen, die zij in het belang stand a.an de onderwijzers, die hare voorlioh
van het onderwijs aohten, en geven den hoofd- ting, hulp of medewerking vragen. 
inspecteur a.He inliohtingen, die hij verlangt. 185. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 

2. Iedere inspeoteur doet jaarlijks v66r 176, derde lid, staan het college van burge-
1 Maart een beredeneerd verslag van den toe- meester en wethouders bij in de taak, we-Ike 
stand van het onderwijs, dat a.an zijn toezioht met betrekking tot het lager onderwijs a.an het 
is opgedragen, a.an den hoofdinspeoteur toe- gemeentebestuur behoort. 
komen en zendt daarvan afsohrift a.an Gede- 2. Zij onthouden zioh daarbij van hande-
puteerde Staten der provinoie. lingen, welke bij uitsluiting tot de bevoegd-
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heden van de leden va.n het Rijksschooltoezicht i tikel 34 der wet va.n 1878 van toepa. mg tot 
behooren. I en met 31 December 1935. 

TITEL VIII. 

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

I 
192. l. Het hoofd e,cI).er school, die niet 

de a.kte a.ls onderwijzer bezit, bedoeld in a.r
tikel 134, moet in het bezit zijn van de a.kte 
als hoofdonderwijzer, bedoeld in artikel 77, 
onder b, der wet van 1878. De waarneming 

186. Deze wet ka.n worden a.a.ngeha.a.ld va.n het bestuur eener sch0ol ka.n echter tiide
onder den titel van ,,La.ger-onderwijswet 1920". liik worden toevertrouwd a.an een onderwiizer 

187. l. Deze wet treedt in werking op in het bezit der akte, bedoeld in a.rtikel 77, 
1 Janua.ri 1921. onder a, der wet va.n 1878, mits a.an de school 

2. Behoudens de voorschriften va.n dezen geen onde.rwijzer in het bezit van den hoofd
titel vervallen alsdan de wet va.n 1878, en ar- onderwijzersrang verbonden is. Zoodanige 

tikel 11, tweede lid, der wet van 2 Mei 1863 waa.rneming mag niet langer duren dan zes 
(Stqatsblad n°. 50). ma.a.ncten. 

3: Onder de wet va.n 1878 is in dit a.rtikel 2. Wanneer met inbegrip van het hoofd der 
en de volgende te versta.an de wet van 17 Angus- school het aantal onderwijzers, ingevolge de 
tus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals zij op bepaiingen van artikel 28, eerste tot en met 
31 December 1920 luidt volgens de daarin door vierde lid, aan de school verbonden, meer dan 
andere wetten aangebrachte wijzigingen. vier bedraa.gt, moeten ten minste twee, wanneer 

188. De scholen voor doofstommen en blin- het meer da.n a.cht bedra.a.gt, ten minste drie 
den blijven onderworpen a.a.n het toezicht, ver- hunner den leeftijd va.n 23 jaren volbracht 
meld in a.rtikel 46 der wet va.n 2 Mei 1863 hebben en in het bezit zijn va.n de a.kte a.ls 
(Staat8blad n°. 50) totda.t de a.lgemeene ma.at- onderwijzer, bedoeld in a.rttkel 134, of de akte 
regel van bestuur, a.ls bedoeld in het eerste lid a.ls hoofdonderwijzer, bedoeld in a.rtikel 77, 
va.n a.rtikel 4, met betrekking tot deze scholen onder b. der wet va.n 1878. 
in werking treedt. 3. Aan den eisoh, gesteld in het tweede lid, 

189. De soholen, wa.a.rin geen kinderen behoeft a.an scholen a.ls bedoeld in artikel 88 
bo ven de zes jaren worden toegelaten en geen niet v66r 1 Januari 1923 te worden voldaan. 
a.ndcr dan voorbereidend onderwijs gegeven 4. Behalve de in artikel 28, vijfde lid, ge
wordt, zijn onderworpen aa.n de bepa.lingen van noemden worden onder de in da.t artikel be
d e artikelen 7 en 179. doelde · onderwijzers mede versta.a.n zij, die in 

190. l. Allen, die oij het in werking treden het bezit zijn van eene akte van bekwaamheid 
dezer wet in betrekking zijn a.ls hoofd van of a.ls onderwijzer of hoodonderwijzer, bedoeld in 
onderwijzer a.a.n eene la.gere school voor ge- artikel 77 der wet van 1878, en zij, wier bevoegd
woon, uitgebreid of meer uitgebreid lager onder- heid met een dezer akten is gelijkgesteld. 
wijs en als directeur va.n of onderwijzer a.an eene 5. Het hoofd 'van een cursus voor vervolg
kweekschool, behoeven geene herbenoeming of onderwijs, a.ls bedoeld in artikel 21 en artikel 
erkenning om hunne betrekking te blijven be- 98, die niet de akte a.ls onderwijzer bezit, be
kleeden. doeld in a.rtikel 134, moet in het bezit zijn ,an 

2. Evenmin behoe.ven · zoodanige herbe- de akte a.ls hoofdonderwijzer, bedoeld in ar
noeming of erkenning degenen, die bij het in tikel 77, onder b, der wet van 1878. 
werking treden van den a.lgemeenen maatregel 6. Met afwijking van het bepa.a.lde in het 
van bestuur, a.ls bedoeld in het eerste lid van eerste lid ka.n a.an het hoofd eener school voor 
artikel 4, in betrekking zijn als hoofd van of buitengewoon lager onderwijs, voor zoover het · 
onderwijzer a.an eene school, behuorende tot gegeven wordt a.an a.bnorma.le kinderen, een 
eene soort, wa.a.rop die ma.a.tregel van toepa.s- onderwijzer staan, die in bet bezit is van de 
sing is. bevoegdheid kra.chtens den a.lgemeenen maa.t-

191. 1. Tot en met 31 Decem t>er lil31 regel van bestuur, bedoeld bij de artikelen 70 
kunnen kweekelingen op den voet van de ar- en 126. 
tikelen 8 en 9 der wet van 1878 in de school 7. Aan de verplichting volgens het v ierde 
worden toegela.ten. I lid van a.rtikel 27 behoeft v66r 1 Janua.ri 1923 

2. Met betrokking tot dezen en tot de niet te worden volda.a.n, tenzij v66r dat tijdstip 
kweekelingen, die bij het in werkmg treaen I in het onderwijzend personeel der school eene 
dezer wet toegela.ten zijn, blij ven de bepa.lingen I vaca.ture is ontsta.a.n. 
der ger!oemde artikelen 8 en 9 en die van ar- , 193. 1. Scholen voor gewoon lager onder-
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wijs mogen van het tijdstip van het inwerking I stuur, bedoeld in artikel 30, eerste lid, wordt 
treden dezer wet af nog gedurende vijf jaren toegepa.st te rekenen van 1 Januari 1920. 
zijn ingericht overeenkomstig artikel 2bis, 2. In dien algemeenen maatregel van be. 
tweede lid, der wet van ·1878. stuur worden de regelen va.stgesteld, waarnaar 

2. Scholen voor uitgebreid lager onderwijs de jaarwedden en wedden worden berekend 
en scbolen voor meer uitgebreid lager onder. van de hoofden van scholen en de onderwijzers, 
.wijs, als bedoeld in bet derde en het vierde lid die niet de akte als onderw:\jzer bezitten, be. 
van artikel 2 bis der wet van 1878 mogen, te doeld in artikel 134. 
rekeuen van het in bet eerste lid bedoelde tijd- 3. Zoolang bodo~lde algemeene maatregel 
stip af, nog gedurende vijf jaren zijn ingericht van bestuur niet is afgekondigd, worden de 
overeenkomstig de in die leden gestelde regelen. jaarwedden en wedden uitbetaald op den voet 

3. In buitengewone gevallen kan door Ons, van de artikelen 26 tot en met 26duodecies 
den Onderwijsraad gehoord, voor een bepaalden der wet van 1878 en artikel XI der wet van 
·tijd worden toegestaan, dat na het verstrijken 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493). 
,an den in het tweede lid gestelden termijn 4. Indien voor een op 1 Januari 1920 in 
de dar,r bedoelcte scbolen voor meer uitgebreid I dienst zijnd hooid eener school of onderwijzer 
lager onderwijs blijven ingericht op den voet in eenig jaar de jaarwedde ,olgens bedoelden 
van artikel 2bit, vierde lid, der wet van 1878. atgemPenen maatregel van bestuur lager zou 

4. De termijn voor bet in werking brengen zijn dan het bedrag, waarop hij volgens de op 
der voorschriften van artikel 28, eerste, tweede, 1 31 December 1919 geldende re11elen, over het. 
derde en vierde lid, eindigt op 1 J anuari 1926. zeltde jaar toegepast, aa.nspraak zou hebben , 
Over de voorafgaande jareµ blijven de bepa-

1 
wordt zijne jaarwedde op evenbedoeld bedrag 

lingen van het eerste en het tweede lid van vastgesteld. Deze vaststelling geschiedt door 
artikel 24 der wet van 1878 van kracht. burgerueester en wethouders, wanneer het een 

5. De bepalingen van het zesde en het hoofd of onderwijzer eener openhare school , 
zen•nde lid van artikel 28 worden voor de eerste door het schoolbestuur, wanneer het een 
ma.al toegopast in het jaar 1922. Over het jaar I hoofd of onderwijzer eener bijzondere school 
1921 blijven het zesde en het zevende lid van betreft. 
artikel 24 der wet van 1878 van kracht. I 5. Het bepaalde in het vorige lid is slechts 

194. Aan den eisch, gesteld in artikel 8, van toepassing op de onderwijzers, die onaf. 
behoeft niet v66r l Januari 1924 te worden gebroken in dienst blijven van dezelfde ge
voldaan. Tot dien datum mogen op geen I meente of aan in dezelfde gemeente gevestigde 
openbare school meer dan zeshonderd kinderen I bijzondere scholen, uitgaande van eenzelfde 
gelijktijdig worden toegelaten, tenzij Wij hier. , instelling of vereeniging. 
toe vm uuzonaere rectenen vergunning hebben 6. Indien bij opheffing van leerscholen , ver-
verleend. bonden a.an Rijkskweekscholen, hoofden en 

195. l. Het bij deze wet in artikel 2 onder i I onderwijzers dier scholen overgaan in dienst 
,-ermelde onderwijs in lichamelijke oefening van anderc lagere scholen, behouden zij aan
wordt met 1 J anuari 1936 verplicht voor alle spraak op eene jaarwedde volgens de voor hen 
openbare en voor alle bijiondere scholen, a.ls v66r den ·overgang geldende salarisregeling, 
bedoeld in artikel 88, bestemd voor gewoon indien dezc voor hen voordeeliger is. Voor de 
en uitgebreid onderwijs. va.ststelling dezer jaarwedde ge!den de regelen 

2. Tot dien datum kan van de vernlichting van het vierde lid. 
tot het geven van dit onderwijs door Gedepu- '7. De op grond van het vierde en zesde lid 
teerde Staten, den inspeoteur gehoord, voor I uit te beta.len jaarwedden worden door het Rijk 
eont: oepaalde openbare school telkens voor aan de. gemeenten en de bestu,ren der bijzondere 
t en hoogste twee je.rcn vrijstelling worden ver. 

1 

scholen vergoed volgens bij algemeenen maat
leencl. Die vrij stelling kan worden verleend regel van bestuur te stellen regelen. 
onder voorwaarde, dat aan de school althans 8. Onze Minister is bevoegd tot herziening 
onderwijs wordt gegeven in de in artikel 2 van de pensioensgrondslagen, voor .de in het 
onder i der wet van 1878 vermelde vrije en vierde lid bedoelde hoofden en onderwijzers 
1rae-oefeningen der gymnastiek. ' overeenkomstig artikel 116 vastgesteld, en tot 

. . I regeling van de invordering der door hen als . 
§ 2. Bepalingen betrefjend e 1aa,rwedde, wacht- no" verschuldi"de pensioensbijdragen . 

geld en 'Pf-™iow der onderwijzers . • 9. De voor;chriften van het tweede tot en 

196. l. De algemeene maatregel van be. met achtste lid van artikel XI der wet van 
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14 Juli 1919 (Staatabla.d n°. 493) wordon Yoor da.a.rtoe schriftelijk a.a.n Onzen :Minister ken
bet laatst toegepast over bet jaa.r 1919. ba.a.r maken binnen drie ma.a.nden na den in het 

197., 1. De bepa.Iingen van artikel 51 zijn derde lid bedoelden datum. 
van toepassing op de wachtgelden, welke v66r 5. De v66r den in bet derde lid bedoelden 
1 Ja.nuari 1921 zijn ingega.a.n. datum bewezen diensten als onderwijzer, be-

2. Met afwijking van het bepa.alde in het doeld in artikel 122, komen in aanmerking als 
eerste lid zullen de wa.chtgelden der onder- diensttijd bij de berekening ,an pensioen ten 
wijzers met een diensttijd van twintig ma.ar nog laste van het· Rijk. 
geen vijf en twintig jaren, -irelke v66r 1 Januari 6. De bijdrage volgens artikel 49, vijfde lid 
1919 zijn ingegaan, niet vervallen wanneer zij wordt verminderd met de bijdrage, welke 
gedurende vijftien jaren genoten zijn ; en zullen voldaan is ingevolge artikel IV § 3 der wet van 
de wachtgelden dezer onderwijzers, welke op 5 Juni 1905 (Staatsbla,J, no. 152), 
of na l ,Tanuari 1919 reeds vervallen zijn, 7. Het vijfde lid van artikel 47 is van toe
opnieuw worden toegekend te rekenen van den passing t en opzichte van in dat lid bedoelde 
datum waarop zij zijn vervallen. nog niet voor pensioen ingekochte diensten, 

3. Het met ingang ,an 1 Januari 1921 of bewezen door onderwijzers, die met ingang 
later te verleenen wachtgeld der onderwijzers, van een aa.n 1 Ja.nua.ri 1921 ,·oorafga.and tijd
becloeld in a.rtikel 196, bedraagt niet minder stip zijn of worden gepensionneerd. De in 
da.n de laagste aa.nva.ngsja.arwedde. artikel 49, vijfde lid , bedoelde bijdra.ge wordt 

198. Het bepaalde in artikel 52 en in het ingehouden op de hun toe te kennen verhooging_ 
laatsto lid rnn artikel 125 is te rekenen van van het pensioen. 
1 Januari 1920 van toepassing op de daar be- 200. 1. De onderwij zers aan scholen voor 
doelde onderwijzers, die op dat tijdstip het buitengewoon onderwijs, die volgens de be
lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten- palingen dezer wet a.anspra.a.k op pensioen ver
Genera.al bekleeden. krijgen, worden met betrekking tot de va t-

199. 1. Voor de onderwijzers, die op 1 stalling van den pensioensgrondslag beschouwd 
Janua.ri 1906 verbonden waren of later her- in dienst te zijn getreden op den datum, waa.rop 
plaatst zijn a.an openbare scholen of a.an scholen, krachtens den in artikel 4 bevolen algemeenen 
a.ls in artikel 60 der wet van 1878 bedoeld, maatregel van bestuur de wet op die scholen 
komt de in artikel 72 dier wet bedoelde dienst- van toepassing wordt, indien zij v66r dien datum 
tijd ,oor pensioen in a.anmerking, indien de reeds dezelfde betrekking bekleedden. 
daarvoor verschuldigde bijdrage met inacht- 2. Op de in het eerste lid bedoelde onder
neming van de bepalingen van la.atstbedoeld wijzers a.an openbare scholen zijn de artikelen 
artikel is voids.an. 46 tot en met 50,en op die aan bijzondere scholen 

2. Voor onderwijzers, die op 1 Januari 1906 zijn de artikelen 110 tot en met 124 niet van 
niet verbonden of v66r 1 Januari 1921 niet her- toepassing, wanneer zij het verla.ngen da.artoe 
plaatst waren a.an scholen a.ls in het eer te lid schriftelijk a.an Onzen Minister kenba.ar ma.ken 
bedoeld, en met 1 Ja.nuari 1921 ol latcr worden binnen drie maanden na den in het eerste lid 
herplaatst a.ls onderwijzer aan eene openbare bedoelden datum. 
school of aan eene school, a.ls in ii.rtikel 110 3. De v66r den in het eerste lid bedoelden 
bedoeld, komt de in artikel 72 der wet van datum bewezen diensten ·a.ls onderwijzer aa.n 
1878 bedoelde diensttijd in aa.nmerking a.ls de overeenkomstig artikel 4 bij algemeenen 
diensttijd bij de berekening van pensioen ten maatregel van bestuur ae.ngewezen scholen 
la.ate van bet Rijk. voor buitengewoon onderwijs komen in aan-

3. De bij het in werking treden dezer wet merking a.ls diensttijd bij de berekening van 
in dienst zijnde onderwijzers aan bijzondere pensioen ten le.ste van het Rijk. 
scholen, uitsluitend bele.st met het onderwij s, . . 
hetzij in een of meer der vakken, in a.rtikel 2 § 3. _f!epalingen betreQeruZe de vergoeding_ van 
vermeld onder h tot en met k, p, r tot en met het Rvk ~~ de gemeenten, en de vergoedingen 
u, hetzij in een niet in artikel 2 vermeld ve.k, I mn het Rvk en de gemeenten aan de school-
worden met betrekking tot de vast telling van beaturen. 
den pensioensgrondslag beschouwd als op dion 201. 1. De vergoeding rnn het Rijk aa.n de 
datum te zijn in functie getreden. gemeenten, bedoelde in artikel 56 wordt voor 

4. Op de in het derde lid becloelde onder- de eerste ma.al uitbeta.a.ld o,·er het je.ar 1920. 
wijzers zijn de artikelen 110 tot en met 124 2. · De vergoeding Yan het Rijk aan de ge
niet van toepassing. wanneer zij het verlangcn meenten, bedoeld in de artikelen 48 to.ten me' 
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48septies der wet van 1878, wordt voor de laat- 204. 1. Aan besturen van bijzondere lagere 
ste maal toegekend over het jaar 1919. De scholen, welke over 1920 of een vroeger jaar 
bijdrage, bedoeld in artikel 48octies der wet van in aanmerking zijn gekomen voor de Rijksver-
1878, wordt voor de laatste maal uitbetaald goeding, bedoeld in artikel 59septies der. wet van 
over het jaar 1921. 1878, en die tengevolge van statuaire bepalingen 

3. Indian gedurende de jaren 1921 tot en I niet kunnen voldoen aan de eischen en voor
met 1925 het onderwijzend persone~l het waarden, in de artikelen 88 tot en met 104 ge
minimum van onderwijzers, gesteld in artikel I steld, kunnen Wij tot instandhouding dier 
24 der wet van 1878, overschrij,dt, ,ergoedt scholen eene bijdre.ge verleenen, mits volde.e.n 
het Rijk boven en behalve de jaarwedden der is a.an de bepalingen van de artikelen 59bis 
in dat artikel bedoelde onderwijzers : tot eri met 59quinquies der wet van 1878 en de 

a. aan scholen voor gewoon lager onder- bepalingen van artikel 59sexies niet van toe
wijs met meer dan vijf en twintig en minder passing zijn. 
dan driehonderd tien leerlingen de je.arwedde 2. Deze bijdrage mag niet meer bedragen 
van een onderwijzer en a.an zulke scholen met dan de som, waarop het schoolbestuur aan
driehonderd tien en meer leerlingen, de jaar- spraak zou hebben geha.d, indien de school had 
wedde van twee onderwijzers; behoord tot die, bedoeld in artikel 88. 

b. a.an scholen voor uitgebreid lager onder- 205. 1, Voor de terreinen en gebouwen van 
wijs, als bedoeld in artikel 48bis der wet van bijzondere lagere scholen, die eigendom van de 
1878, met eenhonderd negen en negentig en schoolbesturen zijn en op 1 Januari 1921 in 
minder leerlingen de jaarwedde van twee gebruik of in aanbouw waren, betalen de ge
onderwijzers en a.an zulke scholen met twee- meenten te rekenen van 1 Januari 1922 aan 
honderd en meer leerlingen de ja.arwedde van de in artikel 88 bedoelde schoolbesturen eene 
drie onderwijzers; jaarlijksche vergoeding, berekend over de 

c. a.an scholen voor meer uitgebreid lager gschatte wae.rde dier terreinen en gebouwen 
onderwijs, a.ls bedoeld in artikel 48ter der wet met inbegrip van de schoolmeubelen. Als 
van 1878, met negentig en minder leerlingen grondslag voor deze sche.tting wordt genomen. 
de jaarwedde van drie onderwijzers, a.an zulke de wa.e.rde der terreinen, gebouwen en school
scholen met een en negentig tot en met e!)n- meubelcn op 1 Juli 1914. Waar die grondsla.g 
honderd negen en negentig leerlingen de jaar- ten gevolge van het tijdstip der opening van · 
wedde van vier onderwijzers en a.an zulke de school ontbreekt, geschiedt de schatting 
scholen met tweehonderd en meer leerlingen naar de waarde ten tijde van de opening der 
de jaarwedde van vijf onderwijzers. school. Oij gelijke wijze wordt de wa.arde van 

4. Artikel XVII der wet van 14 Juli 1919 schoolgebouwen en terreinen, welke na _l Juli 
(Staatsbkul, n°. 493) wordt voor de laatste ma.al 1914 zijn uitgebreid, of waarvan de inrichting 
toegepast over het dienstjaar 1921. na. die da.gteekening is gewijzigd, voor zooveel 

202. 1. De vergoeding van het Rijk aan de uitbreiding of wijziging betreft, geschat naa.r 
de gemeenten, bedoeld in artikel 61, wordt de wa.arde ten tijde van de voltooiing dezer 
,oor de eerste maa.l toegekend voor cursussen, uitbreiding of wijziging. 
die in het jaar 1921 aanvangen. 2. De in het vorige lid bedoelde vergoeding 

2. De Rijksvergoeding a.an de gemeenten bedrae.gt zooveel ten honderd van de gescha.tte 
wegens het doen geven van herhalingsonder- waa.rde a.ls de drie ten honderd rentegevende 
wij , berekend volgens artikel 49 der wet van Nationale Schuld op den eersten beursdag van 
1878, wordt voor de laatste maal toegekend het jaar der schatting voor den verkrijger af-
over het jaar 1921. werpt, vermeerderd met een half ten honderd. 

203. De vergoeding van het Rijk a.an de 3. Op schoolgebouwen, a.ls in het eerste lid 
gemeenten, bedoeld in artikel 56, en de ver- bedoeld, is het bepaalde in a.rtikel 83, eerste 
goedingen van het Rijk en de gemeenten a.an tot en met derde lid, van toepa.ssing, Gede
de besturen der scholen voor gewoon lager puteerde Staten kunnen beslissen, dat de in
onderwijs, bedoeld in artikel 97, eerste lid, stalling of vereeniging blijvend heeft opge
en artikel 101, eerste lid, worden over de jaren houden het gebouw overeenkomstig zijne be-
1922 tot en met 1924 uitbetaald ook ~<lien stemming te gebruiken, of dat aanwezig is 
de scholen, waarvoor niet de vergunning is ver- het geve.!, dat de school voor gewoon lager 
leend, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, onderwijs geduretlde drie achtereenvolgende 
minder dan zeven achtereenvolgende leerjaren jaren bewcht is door minder dan vijf en twintig 
tellen. I of de school voor uitgebreid lager onderwijs 
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door minder dan twaalf leerlingen. Zij be- gemeenten worden terugbetaald de som, die 
palen da.arbij den datum, waarop een of antler ; door die gemeeuten aan de ,erbouwing of ver
moet geacht worden aanwezig te zijn. Indien nieuwing daa.rvan is ten koste gelegd, ver
een schoolbestuur a.ls bedoeld in het eerste lid minderd met twee ten honderd voor elk vol 
van dit artikel aan den Raad eener gemeente je.ar, dat sedert de verbouwing of vernieuwing 
eene aanvrage indient, als bedoeld in artikel is verstreken. 
72, is de Raad bevoegd die aanvrage af te wijzen 206. 1. De vergoeding van het Rijk a.an 
op grond van de bruikbaarheid van het gebouw, de schoolbesturen, bedoeld in artikel 97, wordt 
waarin de school is gevestigd. Het afwijzend I voor de eeq,te maal uitbetaald over het ja.ar 
besluit moet met redenen zijn omkleed. Tegen 1 1920. Over het jaar 1919 wordt de gedeelte
dit besluit kan het schoolbestuur in beroep lijke vergoeding van het Rijk a.an de schoolbe
komen bij Gedeputeerde Staten. Deze be- sturen berekend volgens artikel 59 der wet van 
slissen, den inspecteur gehoord. 1878. 

4. Regelen voor de uitbetaling van de in 2. De vergoeding van de gemeenten aan de 
dit artikel bedoelde vorgoedingen worden ge- schoolbesturen, bedoeld in artikel 101, wordt 
gevcri bij algemeenen me.atregel van bcstuur, voor de eerste me.al uitbetaald over het jaar 
met inachtneming van het beginsel, dat de ver- 1922. 
goedingen volgens het eerste en tweede lid I 3. De bepa.ling van artikel 89, negende lid, 
niet verder verschuldigd zijn, wanneer de ge- is niet van toepassing ten aanzien van bij
meente den eigendom van den grond en het zondere scholen, die, hetzij over het je.ar 1919 
schoolgebouw verkrijgt, wanneer bet gebouw in aanmerking zijn gekomen voor de gedeelte
niet meer voor zijne bestemming wordt gebruikt, lijke vergoeding, bedoeld in artikel 59 der wet 
of wanneer ae.nwezig is het geval, dat de school van 1878 of over een vorig jaar daarvoor in 
voor gewoon lager onderwijs gedurende drie aanmerking kwamen, hetzij over 1920 in e.an
acbtereenvolgende jaren door minder dan vijf marking komen voor de vergoeding, bedoeld 
en twintig of de school voor uitgebreid lager in artikel 97, zoole.ng de school in hetzelfde 
onderwijs door minder dan twaalf leer!ingen gebouw gevestigd blijft. 
is bezocht. 4. De bepe.lingen van artikel 96, eerste lid 

5. Ten opzichte van bestae.nde scholen, onder a en b, en voor de scholen, welke ~p 
als bedoeld in artikel 84, wordt als grondslag 15 Januari 1920 minder dan 40 leerlingen telden, 
der schatting aangenomen het bedrag, hetwelk van artikel 73, eer~te lid onder a, en artikel 79, 
in de gemeente, waar het gebouw gevestigd derde lid, voor wat betreft het geval, dat de 
s, de bouw en de eerste inrichting, met inbe- school door minder dan vijf en twintig leer
grip van de schoolmeubelen, op de tijdstippen, lingen wordt bezocht, zijn niet van toepassing 
in het eerste lid bedoeld, zouden kosten van ten aanzien van bijzondere scholen, die over 
eene school, bcstemd voor zooveel leerlingen bet je.ar 1919 in aanmerking zijn gekomen voor 
als op 1 Januari 1921 op die bijzondere school de gedeeltelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
we.ren ingeschreven. De vergoeding volgens 59 der wet van 1878. Voor die scholen blijft 
de.t wetsartikel wordt berekend over tachtig omtrent bet minimum-getal leerlingen de be
ten honderd van het aldus geschat bedrag. pa.ling van artikel 59, sexies, eerste lid onder a, 

6. Op schattingen volgens dit artikel is dier wet van kre.cht. 
artikel 85 van toepassing. 5. De bepa.lingen van e.rtikel 97, tweede lid 

7. Indien Wij, Gedeputeerde Staten ge- 1 onder a en b, zijn niet van toepe.ssing op onder
hoord, oordcelen, de.t eene gemeente door de wijzers, die op 1 Januari 1906 a.an eene school 
uitge.ven ten gevolge van dit e.rtikel in ver- verbonden waren, zoolang zij in dezelfde ge
houding tot hare middelen en andere uitgaven meente gevestigd blijven. Artikel 7 der wet 
onbillijk wordt bezwaard, kan haar uit 's Rijks van 3 Juni 1905 (Staatsbkul no. 151) blijft voor 
kas deswege eene jaarlijksche tegemoetkoming hen van kracht. 
worden verleend volgens regelen, te stellen bij 6. De vergoedingen van bet Rijk en de 
algemeenen maatregel van bestuur. Deze gemeenten aan de besturen der bijzondere 
tegemoetkoming kan om de vijf jaren worden lagere ·scholen, bedoeld in artikel 98 en ar
herzien. tikel 102, worden voor de eerste maa.l toe-

s. Wanneer de terreinen en gebouwen van gekend voor cursussen, die in het jaar 1921 
bijzondere lagere scholen, die eigendom van de aanvangen. 
schoolbesturen zijn, worden vervreemd, moet 7. De Rijksvergoeding a.an de schoolbesturen 
uit de opbrengst in de eerste plaats aan de I wegens bet doen geven van herbalingsonder-
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wijs, berekend volgens artikel 59septies, derde 
lid, der wet van 1878 a.lsmede de Rijksbijdrage, 
bedoeld in artikel 59octies dier wet, ter toge 
moetkoming in de kosten om te voorzien in de 
behoefte aa.n schoollokalen, worden voor de 
1a.atste ma.al toegekend over het jaar 1921. 

207. Het bepaa.lde in a.rtikel 3, tweede lid, 
is, voor zooveel betreft het onderwijs in de eerste 
zes leerja.ren in een der va.kken, in artikel 2 
vermeld onder l, m en n, niet van toepassing 
op bijzondere scholen a.ls bedoeld in artikel 88, 
bestemd voor kinderen van ingezetenen, die 
de Nederlandsohe na.tiona.liteit niet bezitten, 
mits de school over het ja.ar 1919 in aanmerking 
is gekomen voor Riiksversweding, avereen
komstig artikel 59 der wet van 1878. 

§ 4. B epalingen betrefjeruJ,e het hefjen van 
school,gekl,. 

208. 1. De plaatselijke verordeningen tot 
heffing en invordering van schoolgeld voor de 
lagere scholen worden v66r 1 Ja.nuari 1922 in 
overeenstemming gebracht met de bepalingen, 
verva.t in de artikelen 62 tot en met 67. Op 
dien datum treden deze nieuwe verordeningen 
in werkin!! en vervallen die vohrens artikel 50 
der wet van 1878. 

2. Artikel 95 wordt voor de eerste maal 
toegepa.st over het jaar 1922. 

§ 5. Bepalingen betrefjerul,e de orul,erwijsbe
voegdheid, de alcte-examens en de opleiding. 

209. 1. De bezitters van v66r 1 Januari 
1921 verworven akten van bekwaamheid of 
aanteekeningen en zij, die nii. dien datum in 
het bezit worden gesteld van andere dan de 
in de artikelen 134 tot en met 136 vermelde 
akten van bekwaamheid, behouden de bevoegd
heid, welke a.an elke dier akten en aanteeke-

teekemngen, welke bevoegdheid geven voor 
het onderwijs in de gymnastiek of de vrije 
en ordeoefeningen der gymnastiek, en zij, die 
na. dien datum in het bezit van eene dergelijke 
akte of aanteekening worden gesteld. alsmP.cl.e 
de bezitters van de bij Onze besluiten van 
22 Augustus 1913, n°_. 51, en 25 Juli 1916, 
no. 44, ingestelde getuigschriften a.ls !eider of 
leidster van licha.am soefeningon zijn bevoegd 
tot het geven van onderwij s in het vak, ver
meld onder i in a.rtikel 2. 

4. De bezitters van de beide diploma's, ,66r 
het in werking treden van den in a.rtikel 136, 
derde lid, bedoelden algemeenen ma.atregel van 
bestuur uitgereikt door de Vereeniging tot be
vordering van het onderwijs in handena.rbeid 
in Nederland en door de Vereeniging tot be 
vordering van het voorbereidend va.konder 
wijs en van het onderwijs in handenarbeid in 
de provincien Groningen, Friesland, Drenthe 
en Overijssel, zijn bevoegd tot het geven van 
onderwijs in het va.k,vermeld onder r in artikel 2. 

5. Wie bij het in werking treden dezer wet 
a.an eene openbare of bijzondere school uit
sluitend is bela.st met het geven van onderwij s 
in de eerste oefeningen van het ha.ndteekenen, 
de nuttige handwerken voor meisjes, het ha.nd
teekenen, de fraaie ha.ndwerken voor meisjes, 
de beginselen der landbouwkunde, die der 
tuinbouwkunde of die der handelskennis, zonder 
in bet bezit t,e zijn van de bij die wet gevorderde 
bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid , 
behoudt de bevoegdheid daarmede aa.n die 
sohool voort te gaan. Deze bevoegdheid voor 
het handteekenen of de eerste oefeningen van 
het handteekenen geldt mede voor het vak, 
vermeld onder i in artikel 2. 

210. 1. Tot het in werking brengen van de 
voorschriften der artikelen 134 tot en met 136 

ningen is verbonden krachtens de wet van wordt een termijn toegestaan, welke op 31 
2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50), de wet vll.Il 1878, December 1935 eindigt. 
de wet van 25 April 1879 (Staatsblad no. 87), 2. De krachtens de wet van 1878 bestaande 
de artikelen 6 eu 8 cl.er wet van 8 December 1889 bepa.lingen omtrent de examens t er verkrijging 
(Staatsblad n°. 175), de wet van 18 Augustus van akten van bekwaamheid blijven gelden, 
1910 (Staatsblad no: 260) en artikel XlV rler totdat die onderwerpen overeenkomstig deze 
wet van 24 Juni 1916 (Staatsblad no. -297). wet op nieuw zullen zijn geregeld. Met af-

2. De bezitters van v66r 1 Januari 1921 wijking echter va.n het bepaalde in de artikelen 
verworven akten va.n bekwaamheid ol aan- 78, 79 en 80 der wet van 1878 worden de com
teekeningen, welke bevoegdheid geven voor missien voor het afnemen van het onderwij zers
het onderwijs in het handteekenen, en zij, die examen samengesteld uit de leden van het Rijks
na dien datum in het bezit van eene dergelijke schooltoezicht, vermeld in a.rtikel 172, en uit 
a.kte worden gesteld, zijn bevoegd tot het J;leven I gewezen districts- of arrondissements-school
van onderwijs in het vak, vermeld onder i opzieners ; wordt voor elke dier commissien 
in a.rtikel 2. het gedeelte van het Rijk aa.ngewezen, waa.r-

3. De bezitters van v66r 1 Janua.ri 1921 ) voor zij_zitting houdt; wordt de tijd, gedurende 
verworven akten van bekwaamheid of a.an- welken het exa.men za.l worden afgenomen, 

J 
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door OnzeD Minister bij openba.re a.ankondiging 
ter a.lgemeene kennis gebra.cht; geschiedt de 
a.anmelding voor het examen bij den voorzitter 
der commissie, en de bekendmaking a.an de 
ca.ndidaten van den da.g en de plaats van hun . 
examen door <lien voorzitter. 

211. Tot het in werking brengen van de 
voorschriften der paragra.fen 2 en 3 van titel VI 
wordt een termijn toegestaa.n, welke op 31 
December 1935 eindigt. 

212. 1. Binnen den in het vorige artikel 
genoemden termijn wordt overgegaan tot her
vorming van de bij het in werking treden dezer 
wet besta.ande Rijkskweekscholen en tot stich
ting van Rijkswage van de ter voldoening a.an 
a.rtikel 140, derde lid, daarenboven noodige 
kweekscholen en opleidingsscliolen , 

2. De bij het in werking treden dezer wtTt 
bestaande Rijksnormaallessen worden binnen 
den in het vorige artikel genoemden termijn 
geleidelijk opgehe ven. 

213. 1. De bij het in werking t reden dezer 
wet bestaa.nde gemeentelijke kweekscholen 
kunnen, mits met inachtneming van de be
palingen, voor de Rijkskweekscholen gesteld, 
in stand gehouden :worden. Tot hervorming 
van deze kweekscholen wordt binnen den in 
a.rtikel 211 genoemden termijn overgegaan.• 

2. De bepa.lingen omtrent aanwij1llllg van 
bijzondere kweekscholen, vervat indea.rtikelen 
156 tot en met 160 zijn ook ten aanzien van 
deze kweekscholen van toepa.ssing. 

214. 1. De bestaande bepalingen omtrent 
bet verleenen van Rijksbijdragen, a.ls 
bed oeld in a.rtikel 12, derde lid onder 1 °, 
der wet van 1878, blij ven tot en met 31 Decem
ber 1935 van kracht ten opzicbte van de v66r 
het inwerkingtreden dezer wet opgerichte . ge
meentelijke en bijzondere kweekscholen, welke 
niet op vergoeding van kosten volgens artikel 
162 aanspraak verkrijgen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
bestaande gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, die later krachtens de artikelen 156 
tot en met 160 worden aangewezen , verkrijgen, 
te rekenen van den dag der aa.nwijzing, aan
spraak op vergoeding van kosten volgens ar
tikel 162, met dien versta.nde dat, zoolang het 
bestaande gebouw zonder verbouwing te onder
gaan in gebruik blijft, de in het eerste lid onder 
a van dat artikel bedoelde vergoeding wordt 
berekend over het bedrag, waarop de waarde 
van dat gebouw naar den grondslag van ar
tikel 205, eerste lid, wordt geschat, en dat de 
in het tweede lid van artikel 162 bedoelde ver
gocding wordt bepaald op het bedrag' der ge- ·, 

schattc huurwaarde op den dag der ~nwij1.ing, 
mits de huur op of v66r 1 Janua.ri 1920 is aan
gegaan. Op deze schattingen is het bepa.alde 
in bet tweede lid van artikel 162 van toe. 
passing. 

3. De dag, waarop de aanwijzing van de in 
het tweede lid bedoelde kweekscholen gaat 
werken, valt samen met het begm. van een 
cursusjaar. De kweekelingen, die de school 
tot dien dag bezochten, behoeven niet a.an 
eischen rnn toelating te voldoen om haar van 
dien dag af te blij,Ten bezoeken. Voor de toe
passing van artikel 163, tweede lid, wordt de 
opening van de kweekschool geacbt op dien 
dag te vallen. 

4. Worden bestaande kweekscholen krach
tens de a.rtikelen 156 en 164 tot en met 167 
a.angewezen als opleidingsschool, dan valt de 
dag, waarop de aanwijzing gaat werken, samen 
met het begin van een cursusjaar. De kweeke
lingen, die de school tot <lien dag bezochten, 
behoeven niet a.an eischen van toelating t e 
voldoen om haa.r van dien dag af te blijven 
bezoeken. Voor de toepassing van artikel 170, 
tweede lid, wordt de opening van de opleidings
school geacht op <lien dag te vallen. 

5. De bestaande bepalingen omtrent het 
verleenen van Rijksbijdragen, als bedoeld in 
artikel 12, derde lid onder 2°, der wet van 1878 
blij ven tot en met 31 December 1935 van kracht 
ten opzichte van normaallessen, opgericht 
v66r het inwerking treden dezer wet. Nor
maallessen, opgericht na do indiening van het 
ontwerp dezer wet komen n chtans niet verder 
voor deze bijdra.gen in aanmerking dan voor de 
personen, die zij op het tijdstip van bet in 
werking treden in opleiding hebben. 

6. De in het vorige lid bedoelde bepa.lingen 
blijven ten opzichte van hoofden van scholen 
van kracht voor de personen, die zij bij 
het inwerking treden dezer wet in opleiding 
hebben. 

§ 6. B epalingen betrefjende het schooltoezicht . 

215. 1. Aan de inspecteurs, . de districts
schoolonzieners en de arrondissements-school
opzieners, bedoeld in artikel 90 der wet van 
1878, wordu meu mgang van 1 Januari 1921 
eervol ontsla.g verleend. 

2. De inspecteurs en de districts-school
opzieners, die op dat tijdstip den ouderdom 
van vijf en zestig jaren niet hebben bereikt, 
hebben aanspraak op wachtgeld volgens de 
bepalingen van het Koninklijk besluit van 
24 Juli 1869 (Staa.tsblad n°. 142), zooals het is 
irewiizig:d bii het K.oninkliik besluit van 4 April 
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1892 (Staatsblad n°. 60), met dien verstande, 1 Art. 1. 1. Te Amsterdam is een Rijks
dat voor hen het be-oaalde in het laatste lid I instelling gevestigd. welke den naam draagt 
van artikel 3 niet geldt. De inspeoteurs en de van Rijksverzekeringsbank. 
distriots-schoolopzieners, die op dat tijdstip I 2. De Rijksverzekeringsbank (in deze wet 
den ouderdom van vijf en zestig jaren hebben verder genoemd ,,de Bank") is belast met: 
hereikt. behouden het tweederde gedeelte a. de uitvoering der ongevallenverzekering; 
hunner jaarweda,' als WMhtgeld. b. de uitvoering der invaliditeits- en ouder-

3. Aan de arrow.liRsements-schoolopzieners domsverzekering ; 
wordt met in2ang van het in het eerste lid c. de uitvoering der vrijwillige ouderdoms-
vermelde tijdstip eene jaarlijksohe toelage ver- verzekering ; 
leend. Deze toelage wordt bepaald op f 50 een en andet voor zoover die uitvoering niet 
voor elk vol jaar dienst als arrondissements- bij of krachtens de wet aan anderen is opgedra
schoolopziener met een minimum van f 400 gen, 
tot een maximum van f 1200. Zij wordt niet 2, In deze wet wordt verstaan onder : 
toegekend of vervalt, wanneer de belang- Onzen Minister: Onze Minister , met de· uit-
hebbende opnieuw in eene betrekking bij het voering van deze wet belast ; 
Rijksschooltoezicht wordt benoemd. Ongevallenfonds : bet fonds, waarin gestort 

216. De plaatselijke commissien van toe- worden de gelden, aan de Bank toekomende 
zioht, bedoeld in artikel 93, tweede lid, der wet krachtens de Ongevallenwet 1901 ; 
van 1878 worden met ingang van 1 Januari 1921 Invaliditeitsfonds: het fonds, waarin gestort 
ontbonden. ' worden de gelden, aan 'ae Bank toekomende 

La.sten en bevelen, enz. krachtens de Invaliditeitswet ; 
Gegeven ten Paleize hot Loo, den 9den Ouderdomsfonds : het fonds, waarin gestort 

October 1920. worden de gelden, a.an de Bank toekomende 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwija, 
K unaten en W etenachappen, 

J . TH. DE VISSER, 

( Uitgeg. 26 Oct. 1920.) 

9 October 1920. WET tot wijziging en verhoo
ging van Hoofdstuk VA der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 779. · 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd, verminderd, ingevoegd en· wordt de 
omschrijving van eenige artikelen gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd : de 
Iste afdeeling met f 43,950 ; de Ude afdeeling 
met f 231,290; de IIIde afdeeling met f 3,200; 
de IV de afdeeling met f I ,111,360; de Vde af
deeling met f 667,000; de VIIde afdeeling met 
f 202,580; de VIIIste afdeeling mPt f ,W,000 
en het eincl.cijfer met f 2,279,380. 

9 October 1920. WET, houdende organisatie van 
de Rijksverzekeringsbank. S. 780. 

WTJ WILHELMINA, ENZ •• • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben' 
dat het wenschelijk is, nadere regelen vast te 
stellen betreffende de organisatie van de Rijks
verzekeringsbank ; 

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

19~0. 

krachtens de Ouderdomswet 1919. 
3. l. Het boekjaar der Bank loopt van 

l Januari tot en met 31 December. 
2. De kantoren der posterijen zijn tevens 

de kantoren der Bank. 
4. l. Het bestuur der Bank bestaat uit 

drie leden, die evenals de daaraan ondergeschik
te ambtenaren door Ons worden benoemd, ge· 
schorst en ontslagen. 

2, Uit de leden wordt door Ons een voor
zitter aangewezen, 

3. De voorzitter vertegenwoordigt de Bank 
in en buiten r echten. 

4. De voorzitter wordt bij verhindering, 
afwezigheid of ontstentenis vervangen door een 
der andere bestuursleden, naar volgorde der 
benoeming en, indien deze bij hetzelfde besluit 
benoemd zijn, door dengene, die in het besluit 
het eerst genoemd is. 

5, Door Ons worden plaatsvervangende be
stuursleden benoemd. Zij worden door Ons 
geschorst en ontslagen ; zij ontvangen geene 
bezoldiging. 

6. Aan de Bank wordt een door Ons te 
benoemen wiskundig adviseur verbonden. Hij 
wordt door Ons geschorst en ontslagen. 

7. De instructii'n voor het bestuur, voor 
den wiskundigen adviseur en voor de ambte
naren worden door Ons vastgesteld, gehoord 
den bij artikel 11 vermelden Raad van Toe
zicht. 

5. 1. De bezoldigingen van den voorzitter 

59 
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en de overige leden van het bestuur, van den 
wiskuncligen advi seur en van de ambtenaren 
worden door Ons vastgest eld. 

2. Den plaat svervangenden bestuursleden 
kan voor hunne werkzaamheden door Ons eene 
vergoeding worden toegekend. 

3. Bij algemeenen maatregel va n bestuur 
kan worden bepaald, da t de benoeming, de 
schorsing en het ontslag der ambtenaren, of 
van sommigen hunner, zullen geschieden door 
Onzen Mini st er. 

6. Ten aanzien van korting en beslag, daar
onder begrepen failli ssementsbesla.g op tra.cte 
menten, toelagen en pensioene11 worden voor 
de a.an de Bank verbonden ambtenaren t oe
gepast de bepalingen, welke t e dezer zake gelden 
t en opzichte van ambtenaren in clienst van het 
Rijk. 

7. De leden van het bestuur der Bank, d e 
wi skunclige adviseur en de aan het bestuur on
dergeschikte ambtenaren worden als bmgerlijke 
a mbtenaren aangemerkt. 

8. Het bestuur is ~erant woordelijk en reken
plichtig a.an Onzen Minister. 

9. H et bestuur doet jaarlijks een ongevallen
stati stiek , een stat istiek van de invalicliteits
en ouderdomsv'erzekering en een stati stiek van 
de vrijwillige ouderdomsverzekering opmaken, 
zoomede om de vijf ja.ren een wetenschappelijke 
balans, zoowel van de ongevallenverzekering , 
van de invalicliteits- en ouderdomsverzekering 
a.ls van de vrijwillige ouderdomsverzekering . 

iO. Omtrent den st aa.t der Bank en hare 
werkzaamheden in elk a.fgeloopen jaa.r , brengt 
Onze Minister ~elken ja.re a.an Ons een uitvoerig 
verslag ui t , dat a.an de Stat en-Generaal wordt 
medegedeeld. 

11. 1. Op den toestand en het beheer der 
Bank wordt t oezicht ui tgeoefend door een Raa d 
van Toezicht . 

2. De door de werkgevers-leden van de Ra 
den van Arbeid gekozen leden van iederen Ver 
zekeringsraad met hunne plaatsvervangers, wij
zen twee leden en t wee plaat svervangende leden 
van den Raad van Toezicht aan . H etzelfde 
geldt voor de door de a rbeiders-leden van de 
Raden van Arbeid gekozen leden van den Ver 
zekeringsraad met hunne plaatsvervangers . 

3. Bovenclien worden door Onzen Mini ster 
een oneven aantal leden en een gelijk aanta1 
plaatsvervangende leden van den R aad van 
Toezi ch t aangewezen. 

12. 1. E en aanwij zing, als bedoeld in het 
Yoorgaande artikel , gescbi dt voor den t ij cl va n 
rlri e jaren. 

2. Hij, clie t usscben tijds a.ls lid of als plaats_ 

,ervangend l id ,an den Raad van Toezicht is 
aangewezen, t reedt af op het tijdstip , waarop 
degeen , in wiens plaat s hij benoemd is . moest 
aftreden. 
· 1~. Is binnen een ma.and na het openvallen 

van een plaa.ts, a.ls bedoeld in het t weede lid 
van artikel 11, niet voorzien in cle ve1·vulling 
van clie plaats, dan zenclt Onze Minister aan cle 
bctrokken lcden en plaat svervangencle leden. 
van clen verzekeringsraad een uitnoodiging om 
binnen een door hem bij die uitnoodiging ge
st elden termijn alsnog een lid (plaat svervangend 
lid / a.an t e wij zen. I s binnen dien t ermijn aan 
Onzen Minister niet scbrittelijk bericht van 
zoodanige aanwij zing gegeven, clan wordt in 
cle open plaat s door Onzen Mini~ter voorzien. 

14. Uit de leden van den Raad wordt door 
Ons een voorzitter aangewezen. 

15. l. Aan den Raad kan door Onzen 
Minister een secretaris worden toegevoegd, zoo
noodig op eene door Onzen Minist er t e bepalen 
bezolcliging. R em wordt door Onzen l\finister 
eene jaarlijksche vergoeding voor bureelkost en. 
t oegelegd. 

2. · De secretari s wordt benoemd voor den 
t ijd van vijf jaren, maar kan te allen tijde cloor
Onzen Minister worden geschorst of ontslagen-

16. 1. De Raad is bevoegd voorstellen 
omtrent het beheer van de Ban k te doen a.a n 
Onzen Minister en aan het bestuur der Bank. 

2. Voigt het bestuur een hem door den Raad 
gedaan voor tel met, dan geeft het daarvan , 
met opgave van redenen, kennis a.an Onzen. 
Minister en aan den Raad. 

3.. Toelagen., a.ls bedoeld in artikel 122 der 
Invalicliteitswet, worden n.iet verleend, en be
leggingen a.ls bedoeld in den tweeden volzin van 
het vierde lid van artikel 18, geschled en niet, 
clan na ingewonnen advies van den Raad en 
van de in het zevende lid van art . 18 bedoelde 
Commissie. 

4. Tot regeling der werkzaamheden , an den 
Raad worden door Onzen Minister, den Raad 
g.ehoord, de noodige voor chri t ten gegeven. 

17. 1. De ederlandsche Bank is de kassier 
der Bank en belast met de bewaring van alle 
eigendommen der Bank en van de door haar 
in panel genomen waarden . 

2. Het voor de B!!.nk voordeelig slot van 
de voor hare rekening door de kantoren der 
posterijen gedane ontvangsten en bet alingen 
wOl'dt, op daar toe door Onzen Mini ster en 
Onzen Minister van Financien te bepalen tijd
st ippen , te haren behoeve door Jaatstbedoelden 
Mini ster bij de Nederlandsche Ban k gestort . 

3. De voor de Bank nadeelige sloten clii-r 
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-ontv&ngsten en betal;ngen wordcn op last van 
<Onzen Minister, door haar bestuur in aanwij
zingen op de Nededandsche Bank aan 's Rijks 
-schatkist terugbetaald. 

gaan. word.en aangewend voor de verkrijging 
van een admimstratiegebouw der Bank. 

4- De gelden van h et Invaliditeitsfonds en 
de geld en van het 0uderdomsfonds worden 
belegd als die van het 0ngevallenfonds. De 
geldcn v:an het Invaliditeitsfonds kunnen echter 
voor een gedeelte dat in geen geval de helft van 
het Invaliditeitsfonds mag te boven gaan, wor
den belegcl op andere wjjze, mits de belegging 
strekt ten bate van de volksgezondheid. De 
in den voorgaanden volzin bedoelde belegging 
behoeft, de goedkeuring van 0nze Mirusters van 
Arbeid ' en van Financien. 

18. 1. De bemttingen van bet Ongevallen
ionds, van het lnvaliditeitsfoads en van het 
10 uderdomsfonds worden voo.r iedcr fonds af
·zonderlijk beheerd. 

2. De geJ.den wan het 011.gevallenfonds wor
den belegd voor een gedeelte : 

a.. in Nati.ona!e Schuld ; 
/,. in schuldbriieven ten l.aste van Neder-

1andsche provincien, gemeenten of water
schappen; 

c. in schuidbrieven door den Staat, Neder
landsche provancien, gemeenten of waterschap
pen rechtstree-ks en onvoorwaardelijk voor 
rente en affossing gewaa.rborgd ; 

d. in schuldbrieven ten laste van Neder
landsch-Indie of door Nederlandsch-Indie recht
streeks en onvoorwaardelijk voor rente en aflos
sing gewaarborgd, alsmede in schuldbrieven 
van gewesten of gedeelten van gewesten met 
eigen geldmiddelen in Nederlandsch-Indie; 

e. in schuldbrieven, uitgegeven door over
eenkomstig <Te Nederlan\:lsche wet opgerichte, 
nitsluitend in Nederland werkende hypotheek
bankeu en scheepsverbaudmaatschappijen, 
maatschappijen voor grond-, gemeente- of pol
dercrediet, of bankinstellingen tot het voor
schieten van gelden op bezwaarde waarden ; 

f. in schuldbrieven, u.itgegeven door buiten
landsche hypotheekbanken, voor zooveel deze 
uitsluitend werken in .het land, waar haar hoofd
kantoor is gevestigd ; 

g. in schuldbrieven, uitgegeven door maat
'lchappijen, welke spoorwegen in eigendom heb
ben of ·exploi teeren ; 

h. in schuldbrieven, welke door maatschap
pijen, als _onder g. bedoeld, rechtstreeks en on
voorwaardelijk voor rente en aflossing zijn ge
waarborgd; 

i. in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland gelegen, or19-er de voor
waarden en wa<J.rborgen bij algemee11en maat
regel van oestu ur vast te stel1en : 

voor een antler gedeelte, hetwelk in geen 
geval een vierde gedeelte van het te beleggen 
kapitaal zal mogen te boven gaan, in beleening 
op onderpand voor drie maanden of op korteren 
termijn van fondsen, welke als zooda1ug door 
de Nederlandsche Bank worden toegelaten. 

3. De beschi)(bare gelden ,an het 0ngeval
lenfonds kunnen voor een gedeelte, hetwelk een 
nerde getleelte dier gelden niet mag tc boven 

5. De lijst der fondsen, welke voor beleg'
ging in aanmerking komen, wordt in de maand 
Ja.nuari van ieder ja.ar door den Ra.ad van Toe
zicht vastgesteld en onderworpen a.an de goed
keuring van 0nzen Miruster en 0nzen Minister 
van Financien. Deze lijst wordt, zoo noodig, 
in den loop van het jaar door den Raad van 
T oezicht, onder goedkeuring 0nzer bedoelde 
Ministers herzien. 0"'.er de vaststelling en de 
herziening der lijst wordt door den Raad de 
in het zevende lid bedoelde commissie ge
boord. 

6. Door de Bank kunnen ook leeningen ten 
laste van Nederlandsche provincien, gemeenten 
of waterschappen, of leerungen, door deze recht
streeks en onvoorwaa.rdeEjk voor rente en af
lossing gewaarborgd, geheel of gedeeltelijk 
worden overgenomen. , 

7. De beleggingen, met uitzondering van die, 
bedoeld in den tweeden volzin van het vierde 
lid van artikel 18, zoomede de tegeldemaking 
van inschrijvingen, effecten en leeningen of 
gedeelten van leerungen, als in het vorige lid 
bedoeld, geschieden door het bestuur der Bank 
in overleg met en onder goedkenring van een 
commissie, door 0nzen :Minister aan te wijzen. 
In de commissie worden een of meer leden van 
den Raad van Toezicht benoemd. Inclien de 
Commissie de gevra.agde goedkeuring weigert. 
kan deze op vi,rzoek van het bestuur der Bank 
door 0nze :Mirusters van Arbeid PU van Finan
cit:in worden verleend. 

8. H et bestuur der Bank is bevoegd, in 
overleg met en onder goedkeuring van de in 
het vorige lid bedoelde commissie, bij de Neder
landsche Bank fondsen te beleenen en op foncl
sen voorschotten in rekemng-courant op te 
nemen. 

9. Het Invaliditeitsfoncls schiet aan het 
0uclerdomsfonds tegen een rente van vijf ten 
honclerd 's jaars de gelden ,oor, noodig voor 

j de uitgaven van het foncls, zoulang dat fonds 

1 
geen voldoende micldelen heeft. 
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19. I. De kosten van het beheer der Bank 9 October 1920. BESCHIKKING van den Mi-
worden jaarlijks door Ons vastgesteld en tus- nister van Arbeid tot uitvoering van de 
schen het Ongevallenfonds, het Invaliditeits- artikelen 29 en 30 der Arbeidswet 1919. 
fonds en het Ouderdomsfonds verdeeld, naar De Minister van Arbeid, 
regelen door Ons t e stellen. Heeft goedgevonden : 

2. Een naar door ons gestelde regelen vast krachtens het bepaalde bij de artikelen 29 
te stellen deel van het bedrag, hetwelk t en laste en 30 der Arbeidswet 1919 : 
van het Ongevallenfonds komt, echter ten I. omtrent den vorm, wa.arin de in het 
hoogste een millioen gulden, wordt gedragen tweede lid van voomoemd artikel 29 bedoelde 
door het Rijk. mededeelingen zullen zijn te doen, het navol-

20. De betalingen door den Staat te doen gentle vast te stellen : 
ingevolge deze wet, worden op het hoofdstuk 1°. Het hoofd of de bestuurder van eene 
der Staatsb egrooting betreffende h e t D epa r- ondernem;ng , voor welke eene maohtig;ng 
tement van Onzen Minister gebracht. verleend is overeenkomstig het eerste lid van 

21. De di ensten, door de posterijen a.an de , a.rtikel 29 der Arbeidswet 1919, doet de be
Bank te bewijzen , worden door den Staat be- doelde mededeelingen op fonnulieren, welke 
kostigd. hem in voldoend aantal door het districts-

22. Hetgeen ter voorbereiding van het in hoofd van de arbeidsinspectie "11-0rden ver
werking treden dezer wet of tot hare uitvoering strekt .en welke zijn samengevat in een coupon
noodig is, wordt, voor zoover in deze wet niet boek met omslag (Overwerkboekje). 
anders is bepaald, bij algemeenen maatrege1 20. De vorm van den omslag is a.ls ,olgt: 
van bestuur geregeld. 

23. Deze wet zal kunnen worden aange- Bladzijde I. 
ha.aid als: ,,Wet op de Rijksverzekeringsbank" 
met vermelding van jaargang en nu=er van 
bet Staatsblad, waarin deze wet is geplaatst. 

24. 1. Deze wet treedt in Werking op een 
door Ons te bepa.len tijdstip. 

2. Met dat tijdstip vervallen de artikelen 

-~BEIDSWET 1919. 

OVERWERKBOEKJE. 
voor 

13--18 en 91-95 alsmede 97 van de Ongeval- in de ondememing van ......... .. ..... .. ......................... ..... .... . 
lenwet 1901, alsmede de wet van 29 April 1901, ............................... . 
(Staatsblad n°. 91). 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 9den Octo
ber 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, fulLBERSE. 

De Minister van F inancien, D E VR•Es . 

( Uitgp_g. 26 Oct. 1920.) 

9 October 1920. WET tot wijziging, aanvulling 
en verhooging van bet derde hoofdstuk der 
Staatsoegrooting voor het dienstjaar 1920. 
s. 781. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingEJvoegd. 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal der 
Ude Afdeeling van gezegd hoofdstuk met 
f 149,300, dat der IVde Afdeeling met f 30,000 
en het eindc~ifer van Hoofdstuk III der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1920 met 
f 179,300 "l'.erhoogd. 

geldig van ... ........ ....................... .... tot ............ ............ .... . 

Afwijking van de op de arbeidslijst vermelde 
arbeidsregeling is in het algemeen verboden. 

Wenscht men die arbeidsregeling te wijzigen, 
dan dienen de desbetreffende bladen der arbeids
lijst door andere te worden vervangen. 

Da.arbij dient eohter rekening t.e worden 
gehouden met bet verbod van arbeid op Zon
dag en op Za.terdagmiddag, met het dagma:ri
mum van 8 uren en het weekma:rimum van 
45 uren en met de grenzen van den arbeidsdag 
van 7 uur v.m. en 6 uur n.m. Overschrijding 
daarvan is slechts geoorloofd na daartoe be
komen vergunnin'7 of maohtiging of in de ge
vallen, bij algemeenen maatrege1 van bestuur· 
bepaald. 

Evenbedoelde vergunning kan slecht; worden 
verleend wegens seizoendrukte of bijzondere 
omstandigheden. Tot het verkrijgen van 
zoodanige vergunning wende men zioh tot het 
districtshoofd. (Artikel 28 der Arbeidswet 
1919.) 

Slechta wanneer de tijd ontbreekt VOO'T het 
aa.nvragen en verlcrijgen van eene vergunning 
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ala bedoeul, make men gebruik van dit overwerk, 
boekje , daarbij dienen in acht genomen te warden 
de regelen, die aan de binnenzijde van den om
slag zijn afgedrukt. (Artikel 29 der Arbeids
wet 1919)'. 

Zie de binnenzijde van dezen omsla.g. 

, d 
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Bladzijde 2. & i 

l 5 § Ingevolge ministeriee e machtiging d.d.... .... 0 0 

........ •·····-······················· No...... ~ :_g 
mag door de in die machtiging aangegeven , .<l ~ 
ma.nnelijke a.rbeiders van 18 jaar of ouder en .S \g 
onder de daa.rin gestelde ,oorwaarden in ;a ~ 
spoedeischende gevallen worden overgewerkt ,;; $ 
binnen den termijn, waarvoor die machtiging g ~ 
geldt. ~ i.1 

Daarbij dient in acht genomen te worden, ~: 
dat voor geen enkelen arbeider op meer dan .35.°c) 

<I) 0 

hoogstens .................................... dagen van deze tl"a.oh- 1l.<l 
tiging mag worden gebruik gemaakt. :§ i 

Evenmin mag va.n de machtiging gebruik : il 
worden gemaakt op meer dan drie dagen js ii 
achtereen. tl 

Voordat van de machtiging gebruik wordt ge- ~ d 

maakt moeten twee bijeenJworende coupona en ,.8 ;g 
strook in het overwerkboekje behoorlijk zijn in- ~ on 

;,evuul en door het hoofd of den bestuurder der e ;.§ 
~nderneming onderteekend en de coupona zijn ~ * o-o 
verzonden ·aan den burgemeester en aan het -,g 
districtshoofd. ~ S 

Indien van de machtiging gebruik wordt .z, 
gema.a.kt, moet deze zijn opgehangen na.a.st § ,g 
de a.rbeidslijst. • S ~ 

8~ 
De Hoofdinspectelll' van den Arbeid, 

Hoofd va.n het ................ .. ... , .. district 
der: Arbeidsinspectie, 
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.N.B. Desverkiezende mogen de mededeelingen in geswten am.slag en gefrankeerd ala 
brief verzonden warden. 

Achterzijde 

BRIEFK.AART. 

Ruimte voor ,erdere mededeelingen. 

Ruimte voor , erdere mededeelingen. 

AAN 

HET DISTRICTSHOOFD DER 

ARBEIDSINSPECTIE 

BRIEFK.AART. 

AAN 

te 

Frankeeren a!s 

briefkaart. 

DEN HEER BURGEMEESTER 

te 

9:i4 

II. de vormen ,an het in voomoemd artikel 30, eerst-e lid, der Arbeidswet 1919 
bedoelde bewijs ,an machtiging vast te stellen als in de bijlagen dezes 7,ijn aangegeven. 

's .Gra.venhage, 9 October 1920. De M inisleT voor1Wemd, AALBERSE. 
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ARBEIDSWET 1919, OP TE lliNGEN , 

( H et niet naaat de arbeidBlijBt opgehangen 
zijn gedwrende het overwerk maakt deze 

machtiging ongeldi,g). . 

MINISTERIE VAN ARllEID. 

No,...... AFDEELING A.EBEID. 

MACHTIGING TOT OVERWERK 
OP ZONDAG. 

(Krachtena artikel 29 der Arbeid.•wet 1919). 

Toegestaan wordt, behoudens wijziging of 
intrekking dezer machtigin$ tusschentijds, 
welke te alien tijde kan gesch1eden, dat gedu-
rende een jaar, aanvangende .............................. 19 ...... , 
in spoedeischende ~evallen, welke het tijdig 
aan vragen en verknjgen van eene vergunning 
tot overwerk onmogelijk maken, in de onder
neming van .... 

door .... 

;~··;;:r~jkki·~-~~··het··i:;ep;;;:1de··i;·~;t;fei·22·cie~ 
Arbeidswet 1919, zonder bijzondere vergun
ning, arbeid op Zondag wordt verricht, onder 
voorwaarde dat, onverminderd bet bij de wet 
bepaalde: 

1°. v66r de verzending der door de \\et 
geeischte mededeelingen, ingevuld wordt de 
in het overwerkboekje achtergebleven strook, 
welke aan de voor die mededeelingen gebezigde 
formulieren verbonden was; 

20. het overwerkboekje op aanvrage onver
wijld ter inzage wordt verstrekt aan de con
trolcerende ambtenaren ; 

30_ 

Van deze machtiging mag ten aanzien van 
elken· persoon op niet meer dan .............. .... dagen 
in het jaar, aanvangende den ................ . 
19 ............ gebruik worden gemaakt. 

N.B. Tengevolge van het gebruik maken 
van deze machtiging mag de arbeidsduur van 
de betrokken arbeiders in de week, eindigende 
des Zaterdags te 12 uur 's nachts, niet meer 
hebben bedragen dan 55 uren terwijl niot 
!anger dan 11 uren per dag arb~id mag worde11 
verricht. · 

's-Gravenhage, den .............. ... 19 .. 

Behoort bij beschikking van den Minister van 
Arbeid dd. 9 October 1920, n°. 3493, afdeeling 
Arbeid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, A. L. SCHOLTENS. 

I 

ARBEIDSWET 1919. OP TE lliNGEN. 

( H et niet naaat de arbeidslijst opgehangen 
zijn gedurende het overwerk maakt deze 

machtiging ongeldig). 

MINISTERIE VAN ARllEID. 
No . . AFDEELING ARBEID. 

MACHTIGING TOT OVERWERK 
OP ZATERDAG NA 1 UUR DES NAMIDDAGS. 

(Krachtena artikel 29 der Arbeidawet 1919). 

Toe<>estaan wordt, behoudens wijziging of 
intrekking dezer machtiging tusschentijds, 
welke te alien tijde kan geschieden, dat ge-
durende Mn jaar, a~nvan11ende ................................... . 
19 ............ , m spoede1schencte gevallen, ~elke 
het tijdig aanvragen en verkrijgen van eene 
vergunning tot overwerk onmogelijk maken, 
in de onderneming van .. 

in afwijking van het ·bepaaide in artikel 23 der 
Arbe;dswet 1919, zonder bijzondere vergun
ning, arbeid op Zaterdag na I uur des namid
dags wordt verricht, onder voorwaarde dat, 
onverminderd het bij cle wet bepaalde: 

10. v66r de verzending der door de wet 
geeischte mededeelingen, ingevuld wordt de 
in het overwerkboekje achtergebleven strook, 
welkEl aan de voor die mededeelingen gebe
zigde formulieren verbonden was ; 

2°. het overwerkboekje op aanvrage onver
wijld ter inzage wordt verstrekt aan de con
troleerende ambtenaren ; 

30_ 

Van deze machtiging mag ten aanzien van 
elken persoon op niet meer dan.. dagen 
in het jaar, aanvangende den ..... .. ............... . 
19 ......... ... gebruik worden gemaakt. 

N. B. Tengevolge van het gebruik maken 
van deze machtiging mag de arbeidsduur van 
de betrokken arbeiders in de week, eindigende 
des Zaterdags te 12 uur 's nachts, niet meer 
hebben bedragen ~n 55 uren, terwijl niet 
!anger dan 11 r ren per dag arbeid mag worden 
verricht. 

's-Gravenhage, den ................. 19 ....... . . 

Behoort bij beschikking van · den Minister 
van Arbeid dd. 9 October 1920, no. 3493, 
afdeeling Arbeid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, A. L. SCHOLTENS. 
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ARBEIDSWET 1919. OP TE RA.NGEN. 
~ 

(Bet niet Mallt de arbeid.,lijBt O'Pflehangen 
zijn gedurerule het overwerk maakt deze 

machtiging ongeldia). 

MINISTERIE VAN ARBEID, 
N°......................... AFDEELING ARBEID. 

MACHTIGING TOT OVERWERK 
OP WERKDAGEN MET UITZONDERING VAN 

ZATERDAG NA 1 UlTR DES NAllfIDDAGS. 
(Kraditens artikel 29 der Arbeidswet 191P). 
Toegesta.an wordt, behoudens wijziging of 

intre.\clring dezer machtigin$ tusschentijds, 
welke te allen tijde kan geschieden, dat gedu-
rende een ja.ar, aanvangende .. ........... .. ......... .. ........ .. ..... . 
19 ............ , in spoedeischende gevallen, welke het 
tijdig aa.nvragen en verkrijgen van eene ver-

~~;~d~rn~~;e=~···on~~~~lijk ~a~en, i.~ 

door ......... .. . 

in afwijitln:g··;;;,-;;··heii\;epaaici'~··;-;;··;rti.ke'i":U .. iier 
Axbeidswet 1919, zonder bijzondere vergunning, 
arbeid wordt verricht gedurende .................. uren 
per dag tusschen .................. uur .des v.m. en 
.................. uur des n.m., onder voorwaarde dat, 
onverminderd het bij de wet bepaalde: 

1°. v66r de verzending der door de wet 
~eeischte mededeelingen, ingevuld wordt de 
m het overwerkboekje achtergebleven strook, 
welke a.an de voor die mededeelingen gebezigde 
formulieren verbonden wa.s ; 

2°. het overwerkboekje op a.anvra.ge onver
wijld ter inzage wordt verstrekt a.an de con
troleerende ambtenaren ; 

30, .................. ···•··· ··· ···••··· ·•··••·· 

Van deze machtiging ma.g ten a.a.nzien van 
elken persoon op niet meer dan 3 werkdagen 
achtereen gebruik worden gemaakt en op 
niet meer da.n ............. .... do.gen in het ja.ar, aan-
vangende den ............ .... ... . ......................... 19 ........... . 

N.B. Tengevolge Yan het gebruik ma.ken 
van deze machtiging ma.g de arbeidsduur van 
de betrokken arbeiders in de week, eindigende 
des Zaterdags te 12 uur 's nachts niet meer 
hebben bedragen dan 5~ uren, terwijl niet 
la.nger dan 11 uren per da.g arbeid mag wor
den verricht. 

's-Gravenhage, den................... 19 ... 

Behoort bij beschikking van clen Minister 
Yan Axbeid dd. 9 October 1920, n°. 3493, 
afdeeling Arbeid. 

Mij bekend, 
De Secretaris-Generaal, A. L. SCHOLTENS. 

I 11 October 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 
De wet sluit de mogelijkheid niet uit, 

dat de betrekking van onderwijzer, belast 
met het geven van herhalingsonderwijs met 
die van hoofd van dit onderwijs in een 
persoon wordt vereenigd ; in dit geval 
behoort aan <lien onderwijzer. ook de 
belooning als hoofd toe tc vallen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Onzen Commissaris in Zuid-Holland tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie 
van 25 Februari 1920, B, no. 954 (:le a'd. ), G. S. 
n°. 1, genomen op de a.anvrage van het Bestuur 
van de vereeniging tot instandhouding van de 
school met den Bijbel, te Mijnsheerenland om 
voor de bijzondere lagere school aldaar, School
stra.at A 90 te bekomen de Rijksvergoedingen 
en de Rijksbijdrage, bedoeld bij art. 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs over 
het jaar 1919; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies va.n 
19 Mei 1920, n°. 126 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
5 October 1920, n°. 8878, aid. L . 0. F. ; 

0., clat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland bi;/ evengemeld besluit het beclrag 
der Rijksvergoedingen bedoeld in art. 59septieB 
en der Rijksbijdrage bedoeld in art. 59octies 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
over het jaar 1919 voor de genoemde school 
hebben bepaald op f 5496.101/z ; 

dat Onze Co=issaris in Zuid-Holland 
tegen dat besluit in beroep is gekomen, aan
voerende dat in het bedrag van f 5496.101/z 
is begrepen eene vergoeding van f 220 wegens 
het geven va.n herha.lingsonderwijs; da.t 
blijkens opgave, door den schoolopziener in 

het district Dordrecht ingezonden, in het jaar 
1919 gedurende 111/z week herhalingsonder
wijs werd gegeven door het hoofd der school 
en we! gedurende 8 uren per week ; da.t in 
verband met het bepaalde in art. 27, le, 3e 
en 4e lid onder a der wet d~ belooning voor 
dien onderwijzer wegens het geven van boven
becloeld herhalingsonderwijs f 169.28 of afge
rond f 170 bedraagt ; dat klaa.rblijkelij k door 
Gecleputeerde Staten ook is toegekend de be
looning bedoeld in art. 27, 4e lid onder b der 
wet ; dat in de circulaire van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 2 Februari 1920, n°. 984, afdeeling L. 0. A. 
werd medegedeeld dat, indien het herhalings
onderwijs wordt gegeven door slechts een 
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onderwijzer, al of niet hoofd eener school, 
niet gezegd ka.n worden da.t hij a.ls hoofd ven 
het herhalingsonderwijs is a.a.ngewezen, zoodat 
hij slechts geniet de belooning bedoeld in a.rt. 
27, 4e lid, onder a; da.t bet hem da.n ook voor
kolllt, da.t de Rijksvergoeding voor het geven 
van herha.lingsonderwijs f 50 te hoog werd 

•bepaa.ld; 
0., da.t art. 27 der wet tot regeling van bet 

lager onderwijs de bezoldiging regelt zoowel 
van den onderwijzer die bele.st is met het 
geven van herhe.Jingsonderwijs a.ls van den 
onderwijzer die, a.ls hoofd van het herha.lings
onderwijs a.a.ngewezen, de daa.ra.an verbonden 
werkzaamheden vervult ; 

da.t de wet op bet lager onderwijs de moge
lijkheid niet uitsluit, da.t de betrekkiPg van 
onderwijzer bela.st met bet geven van her
ha.lingsonderwijs met die van hoofd van dit 
onderwijs in Mn persoon wordt vereenigd en 
da.t ook in <lit geva.l a.an dien onderwijzer de 
belooning a.ls hoofd behoort toe te vallen ; · 

de.t GedeJ;>uteerde Staten da.n ook te recht 
a.an de voormelde school de vergoeding der 
belooning bedoeld in art. 27, 4e lid onder b 
der wet hebben toegekend ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onclerwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handha.ving van het besluit van Gede

puteerde Staten van Zuid-Holland van 23 
Februari 1920, B, n°. 954 (3e a.fd. I, G. . n°. 1, 
het bedrag der Rijksvergoedingen en der 
Rijksbijdrage over 1919 voor de in het hoofd 
van deze beslissing genoemde school vast te 
stellen op f 5496.10½, 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

11 Octobe:r 1920. ARRl>ST van den Hoogen Raa d. 
Bij de telastelegging der overtreding van 

art. 18d oer J achtwet, het ja.gen bij hoog 
water d. i. daar waar de grond, met uit
zondering van de hoogten, wae.rop het 
wild schuilplae.ts vinden kan, onder water 
staa.t, behoeft niet te worden gesteld, da.t 
de mogelijkheid van het ont,sne.ppen van 
het zich op bedoelde hoogten bevindende 
,vild i8 uitgesloten. 

Bewijs van het telastegelegde. 

(Ja.chtwet a.rt. 18.) 

Voorzitter: 
Jhr. Mr. W. H. de Sa.vornin Lohman. 

Ra.den : Mrs. C . . 0. Segers, H. M. A. Savel ' 
berg, Jhr. ·P. L. van Meeuwen en B. Ort. 

De Hoogen Ra.ad, enz. ; 
10. H. G. W. B. enz. en 2°. H. v. d. B. enz., 

requira.nten van ca.ssatie tegen een vonnis 
van de Arrondissements-Rechtb. te Zut,phen 
van den 28 April 1920, waa.rbij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis van het 
Ka.ntongerecht alda.a.r van den 5 Mae.rt 1920, 
requira.nten ter za.ke van ,.bet jagen bij hoog 
water" met toep. van de artt. 18d en 40 der 
Wet van 13 Juni 1857 (S. 87) en de artt. 23-
en 91 van het Wetb. v. Stre.frecht ieder werden 
veroordeeld tot beta.ling eener geldboete van 
twintig gulden en verva.ngende hechtenis van 
twintig dagen ; 

Conclusie van den Advoca.a.t-Generae.l Mr. 
Besier. 

Bij tijdig ingediende memorie is a.ls eenig 
middel van ca.ssa.tie gesteld : ,,Schending, 
e.lthans verkeerde toepa.ssing van art. 18d der 
Ja.ohtwet, jo. e.rtt. 216, 221, 256 en 257 Wetboek 
van Stra.fvordering". 

Ter toelichting wordt a.a.ngevocrd, da.t de 
Rechtbank overweegt, da.t requiranten schuldig 
zijn aa.n het ja.gen bij hoog water op den enkelen 
grond, dat er geje.agd werd op een le.ndrug, 
en verder, da.t 'niet tot het feit afdoet, of die 
Iandrug 15 Meter breed was, of veel breeder. 

Deze voorstelling van de wijze, waarop het 
vonnis met redenen zou zijn omkleed, is 
onjuist. Immers de Rechtbe.nk vindt het 
bewijsmateriaa.l beha.lve in erkentenissen der 
beklaagden in een ambtseedig proces-verbaa.l, 
de.t volgens het vonnis onder meer inhoudt, 
de.t het feit is wae.rgenomen in een onderge
loopen polder, . wa.a.rvan enkele landruggen 
nog boven water stonden, en heeft plaats 
gevonden op een dier landruggen, die een 
gemiddelde breedte had van omstreeks 15 
meter. Hieruit kon de Rechtbank afleiden, 
dat de beklaagden hebben geje.e.gd bij hoog 
water, d.i. volgens art. 18d der Jagtwet .,da.ar 
waar de grond, met uitzonderingen van de 
hoogten, wa.a.rop het wild schuilpla.ats vinden 
kan, onder water sta.at." En nu overweegt 
zij wel .verder nae.r a.a.nleiding van de bewering 
der bekle.agden, dat de Jandrug veel breeder 
was dan 15 meter, het niet afdoende hiervan, 
doch zij geeft hierbij met de woorden .,a.I ware 

1 
die Iandrug breeder gewee t" te kennen, dat 
naa.r ha.a.r oordeel de werkeliJ'ke breedte slechts 
ongeveer 15 meter was. Het middel is dus 
feitelijk onge:grond. '· -

Intusschen bezigt de Rechtbank al bewijs
middel ook de erkentenissen der beklaagden 
met de daa.raan toegevoegde bewering, da.t de 
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l~nclrug breeder was dan 15 meter. Indien I in een ondergeloopen polder, waarvan enkele 
de juistheid dezer bewering zou meebrengen, landruggen nog boven water stonden, dat h.ij 
dat niet, gelijk tela.stegelegd was en bewezen toen zag, dat de beide requiranten een landrug, 
wercl'verklaard, de beklaagden hadden gejaagd I die nog in verbinding stond met daarachter 
op grond, welke met llitzondering van de I gelegen land, afjoegen in de richting van het 
hoogten, waarop het wild schuilplaats kon 
vinden, onder water stond door het hooge 
water, zou recht geda.a.n zijn op ontkenningen. 
Doch het komt mij voor, dat dit niet het geval 
is . Wanneer eenma.a.l va.ststa.at, da.t is geja.a.gd 
in een ondergeloopen polder, waa.rvan nog 
slechts enkele ,,la.ndruggen" boven wa.ter 
stonden en op een van die ,,landruggen", 
zijn inderdaad a.lie voorwa.arden voor de 
toepassing van art. 18d der Jagtwet a.a.nwezig 
en doet het niet af, of die la.ndrug nu 15 meter 
breed is, of wat breeder. En dit a.llerminst, 
wa.nner - gelijk de Rechtba.nk nit het bewijs
materiaal afl.eidt en kon a.fleiden - er gedreven 
wordt uaar het water toe, de opgedreven hazen 
niet terng konden loopen, wijl da.a.r werd 
gedreven door drie personen, van wie twee 
met een geweer, en er dan ook een haas in het 
water is gesprongen. Uit een en antler toch 
blijkt, da.t ae ja.gers bij hun bedrijf gebruik 
hebben gemaa.kt. juist va.a de omsta.ndigheid, 
dat in den ondergeloopen polder nog maar 
enkele hoogten boven water stonden, waarop 
het wild schllilplaats kon vinden, en dit is 
alles wat voor de bewezenverklaring en de 
toepassing van a.rt. 18d noodig was. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

Gehoord het verslag van den Ra.adsheer Jhr. 
-van Meeuwen ; 

Gelet op het m.iddel van 9&Ssatie namens 
de requiranten voorgesteld bij memorie (zie 
cone!. Adv.-Gen.); 

0., da.t bij het bestredM vonnis met qualifi
catie en strafoplegging gelijk a.an het hoofd 
<lezes is vermeld, . is bewezen verklaard, dat 
requiranten den 29 December 1919 des voor
middags ea. 10 ·uur te Cortenoever, gemeente 
Brummen, te za.men ea in vereeniging ieder 
met een geweer hebben bejaagd groml, welke 
met uitzondering van de hoogten, waarop het 
wild schuilplaats kon vinden, onder water 
stond door het hooge water ~ 

dat de Reohtba.nk dit bewijs heeft ontleend 
aan den inhoud van een ambtseedig proces
verbaal van den onbezoldigd rijksveldwa.ohter 
W. Peters en de opga ven van req uiranten, waar bij 
de verklaring van ieder der reqllira.nten a.lleen a.ls 
bewijs is gebezigd tegen hem, die haar aflegde ; 

dat volgens het vonnis, dit proces-verbaa]. 
onder meer inhoudt, dat verbalisant op tijd 
en plaats voormeld zich bevond met een roeiboot 

da.arvoor gelegen water ; da.t die la.ndrug een 
gemiddelde breedte had van omstreeks 15• 
Meter, dat ieder der reqlliranten een jaohtge
weer droeg in ja.gende bouding ; dat hij drie 
a vier ha.zen voor de requiranten uit za.g loopen 
en te water springen; 

dat het vonnis ten opzichte van de verkla
ring van requiranten inhoudt, dat zij ieder 
voor zich het bovenvermelde hebben erkend, 
doch met dien versta.nde, da.t er slechts een 
ha.as wegzwom en dat de landrug niet 15 Meter 
breed was, doch veel breeder ; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel : 
da.t bij de toelichting daarva.n is betoogd, 

da.t nit de gebezigde bewijsmiddelen, welke 
daa.rbij zeer onvolledig worden weergegeven, 
het bewijs van het tela.stegelegde niet volgt, 
waarbij meer in het bijzonder de nadruk is 
gelegd op de omsta.ndigheid, dat niet gebleken 
is van het niet bestaan van een gelegenheid 
om te ontsnappen voor het op dien landrug 
aanwezige wild ; 

da.t inderda.ad va.n het niet bestaa.n van die 
gelegenheid in de telastelegging geen melding 
worclt gemaakt en zulks ookin overeenstemming 
is met art. 18 der Wet van 13 Juni 1857 (S. 87), 
waarbij verboden is, het jagen bij hoog water, 
dat is daar waar de ·grond, met uitzondering 
van de hoogten, waarop het wild schuilplaats 
vinden ka.n, onder water staat", doch niet als 
vereisohte voor de strafbaarbeid wordt gesteld, 
dat de mogelijkheid van het ontsnappen van 
het zioh op bedoelde hoogten bevindend wild 
is uitgesloten ; . 

dat dus de Rechtba.nk naar het al of niet 
bests.an van die gelegenheid geen onderzoek 
behoefde te cloen ; 

dat, waar door bovenvermelde bewijsmid
delen is komen vast te staan, dat de landrug 
waarop requiranten joegen, deel uitmaa.kte 
van een ondergeloopen polder, waarvan enkele 
landruggen nog boven water stonden, t erwijl 
bovendien gebleken is, dat requiranten van 
de omsta.ndigheid; dat die polder grootendeels 
onder water · stond, gebrllik hebben gemaakt, 
door op dien la.ndrug in de richtiug van het 
water te drijven, de Rechtba.nk a.an die bewijs
middelen het bewijs van het tela.stegelegde 
kon ontleenen ; 

dat dus het V?orgestelde middel niet tot 
cassa.tie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J ) 
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ll October 1.920. ARREST van den Hoogm Raad. 
Uit de in het bestreden vonnis opgeno

men verklaringen o. a . over de door bekl. 
gegeven opdracht. tot het verrichten van 
werkzaamheden en over de verhouding 
Yan ondergeschiktheid, waarin zij, die die 
opdracht ontvingen en uitvoerden tegen
ovAr bekl. verkeerden, kon de Recht
bank afleiden, cfat cle materieele daders 
s trafrech teJijk niet aansprakel~jk waren. 

De vraag, of de Rechtbank znlks t erech t 
heeft gedaan , is aan het oordeel van den 
cBssatierech ter oottrokken. 

Uit bet feit , dat het bier bctreft een in 
t wee dagen geplaatst houten !,ebouw zon
cler fundamenten, doch steunende bpdwars
Jiggers en met uitzondering van cen ver
t rek zonder zoldering, kon de Rechtbank 
de gevolgtrekking maken , dat ar t . 49 der 
·w oningwet op dit geboinv van toepassing is. 

l'li och uit de woorden, noch uit de geschie
denis van art. 49 rkr Vi'oningwet volgt , 
clat dit art . allecn betrekking neeft. op 
looclsen, keeten, tenten en andere soort 
gehjke inrich tingen, welke bij den aanleg 
van werkcn worden gebezigd en be temd 
zijn, om bij de voltooiing van dien aanleg 
meer te verdwijnen .. 

(Sr. a rt. 47, 1°· Woningwet art. 49). 

Voorzitter : 
Jhr. ::lli-. W. H. de Savornin Lohman. 

Raden: Mrs. C. 0 . Segers, H. l\L A. Savel
berg, Jhr. P. L. van i\'Ceeuwen en B. Ort. 

De Officier van Justit ie bij de Arr.-Recht 
bank te Utrecht , requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die R echtb. van den 12en 
April 1920, waarbij in hooger beroep na ver
nietiging van een vonnis van het 'C'l,ntonge
recht t e Utrecht van den 6en Februari 1920 
A. J. J. B. were! onts lagen van alle rechts
,ervolging : 

Conclusie van den Advocaat -Generaal Mr. 
Besier. 

Dit feit were! echter niet-strafbaar geacht en 
we] in het bijzonder niet ingevolge de Woning
wet, omdat art. 49 dier Wet de artt. 1- 25 
en 27 clier wet niet van toepassing verklaart 
op t er tijdelijke bewoning bestemde looclsen, 
keeten, tenten en andere soortgehjke inrichtin
gen en het t ijdelijke karakter der bewoning 
voortvloeit ui t de wijze, waarop het getimmerte, 
blijkens de verklaringen der getuigen, is ge
bouwd, in verband t evens beschouwd met de 
in die gemeente heerschende woningnood. 

Bij tijdig ingediencle memorie wordt door 
den eischer aangevoercl: ,,dat de R echtbank 
met deze uit spraak geschonden en verkeerd 
toegepast heeft de artt. 4 7 en 91 Sr. en 5, 
38, 49 Woningwet, alsmetle de artt. 211, 214, 
216, 221, 247, 256 Sv. ; dat toch het vonnis 
der R echt bank niet behoorlijk met reclenen 
is omkleed, in het vonnis immers motiveering 
en overweging ontbreeh.1; : 

a. waarom de materieele daders handeklen 
als willooze werkt uigen van beklaagde en niet 
als ~ lfstandig aansprakelijke personen (al 
zou die overweging en beshssing terecht lnrnnen 
voortvloeien uit de ter terechtzitting aan
gebrachte bewijsmiddelen). 

b. waarom het in de dagvaarding omschre
ven gebouw naar de meening der R echtbank 
zou vallen onder de ui tzonderingsbepalingen 
van ~rt. 49 der Woningwet : 

dat requirant integendeel van meening is, 
dat gemeld art . 49 niet van t oepassing is op 
het J:>ewuste gebouw, aangezien uit de toelich
ting der Woningwet is gebleken, dat de wetge
ver bij art. 49 der Woningwet op het oog had: 
loodsen, keeten, tenten en andere soortgelijke 
inrichtingen bij den aanleg van werken gebezigd 
en bestemd om bij voltooiing van den aanleg 
weer t e verdwijnen ; 

clat het echter nimmer de bedoeling is ge
weest van den wetgever, om toe t e la t en zonder 
beperking van artt . 1-25 en 27 der Woningwet 
het vrijelijk oprichten van houten - d.i. clus 
wegens de vergankelijkheid van het hout, t er 
t ijclelijke (5 jarige) bewoning bestemde - wo
ningen, waar of wegens welke omstandighede.n 

Bij het bestreclen ~onnis is overeenkomstig ook." 
de telastelegging bcwezen verklaard, dat De grief van o.nclerdeel a is gegrond. Uit 
beklaagde op 28 en 29 November 1919 te het vonnis blijkt niet, dat bij de personen, die 
Bilt hoven, gemeente de Bilt , op een perceel de materieele handeling, het bouwen , hebben 
grond, gelegen aan de R embrandtlaan zonder gepleegd, een voor de strafbaarheicl onmisbarP 
schriftelijke vergunning van B. en W. der persoonlijke omstandigheid - in het bijzonder 
gemeente de Bilt een gebouw, en we! een t ot schuld - heeft ontbroken, die bij den beklaagde 
woning geschikt en bes temd getimmerte, diep we! aanwezig is geweest. Wel hebben twee 
omstreeks 8½ Meter, breed omstreeks 5½ :!H. getuigen verklaarcl , dat zij op beklaagdes last 
en hoog omstreeks 3½ i\'L heeft cloen oprichten. , werkzaamheden aan den bouw hebben verricht, 
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doch de enkele lastgeving maal.--t geen middel
lijk daderschap. Wellicht zou met een beroep 
op Uw arrest van 19 December 1910 (W. 9132) 
kunnen worden beweerd, dat uit de onderge
schiktheid van hen, die de materieele handeling 
pleegden, kan worden afgeleid, dat bij hen 
het bestanddeel der overtrecling, gemis aan 
vergunning, ontbrak daar zij die vergunning 
niet behoefden, doch clan rijst een andere vraag, 
die door de Rechtbank ook niet is onderzocht, 
n.1. of de bekla.agde zelf, clie ook slechts op• 
zichter was bij de Spoorwegmaatschappij, ·in 
wier dienst volgens de getuigen het gebouwtje 
geplaatst werd, we! de persoon was, clie de 
vergunning nooclig had. 

Ik schakel bij clit alles de bekentenis van den 
beklaagde, die mede als bewijsmiddel ;s ge
bezigd, uit. Wei behelst deze, dat hij het 
getimmerte heeft .,doen oprichten", hetgeen 
insluit, dat hij het ontbrek;en ,an eenige per• 
soonlijke, de stra.fbaarheid bepalende omstan
cligheid bij hen die de materieele handeling 
pleegden, en de aanwezigheid daarvan bij 
hem zelven, toegeeft, doch dit geschiedt dan 
in den vorm eener bloote qualificatie en zonder 
opgave van die omstandigheid, welke echter 
noodzakelijkerwijs eene geweest moet zijn, die 
hem niet door eigen waarneming bekend was. 
Inclien dus al Uwe - door mij niet gedeelcle -
rechtspraak van 15 Januari 1912 (W. 9278), dat 
voor de telastelegging de niet nacler omschreven 
uitdrukking ,.doen plegen" voldoende is, aan
vaard moet worden, clan kan toch het bezigen 
van diezelfde uitdrnkk:ing in een als bewijsmid
del gebezigde bekentenis geenszins worden 
aanvaard. 0ok art. 403 Sv. is derhalve door 
de Rechtbank geschonden, waarop, voorzoo• 
veel nog noodig, ambtshalve za-1 zijn te letten. 

De grief van onderdeel bis feitelijk ongegrond. 
De Rechtbank zegt wel clegelijk, waarom 
naar haar oordeel het gebouw slechts een 
tijdelijke bestemming tot bewoning heeft. Zij 
verwijst daarvoor o. a. naar de wijze, waarop 
het blijk.,ns de verklaringen der getuigen is 
gebouwd, n.l. binnen twee dagen, van hout, 
zonder fundamenten, <loch slechts op dwars
liggers, en grootendeels zonder zoldering. 
Hieru.it kon de Rechtbank de tijdelijkheid der 
bestemming afleiden en of zij clit terecht deed, 
kan natuurlijk hier niet onderzocht worclen. 

Wat eindelijk aan het slot van het middel 
wordt aangevoerd, dat de- toepas elijkheid 
van art, 49 der W oningwet beperkt zou · zijn 
tot inrichtingen, bij den aanleg van werken 

· gebezigd en be temd om na voltooiing van <lien 
aanleg weder te verdwijnen, vindt - 11,l moge 

clit bij de M. v. T. als voorbeeld vermeld zijn -
in de bewoorclingen van het wetsvoorschrift 
geen steun. 

Daar op grond van onderdeel a reeds ver
nietiging van het vonnis en verwijzing der 
zaak nooclig zal zijn, volsta ik met slecht 
aan te stippen, dat het gebezigd bewijsmateriaal 
zoowel in de opgave van beklaagde als in de 
verklaringen der getuigen wemelt van bijzonde· 
re meeningen of gissingen omtrent de bestem
ming en de geschiktheid van het gebouw om. 
tot woning te dienen en de bedoeling, waar
mede het zou zijn opgericht. 

Ik coneludeer tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te Am terdam, om met inacht
neming van Uwe beslissing op het bestaande 
hooger beroep opnieuw te worden berech.t en 
afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 

Gehoord het verslag van den Raadshf.er 
Jhr. van Meeuwen; 

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

0., dat bij de inleidende dagvaarding aan 
gerequireerde is te laste gelegd, dat hij op 
28 en 29 November 1919, althans omstreeks 
dien tijd, te Bilthoven gemeente de Bilt, op 
een perceel grond, gelegen aan de Rembrandt
laan zonder schriftelijke vergunning van B. en 

• W. der gemeente de Bilt een gebouw en wel 
een tot woning geschikt en bestemdgetimmerte, 
diep omstreeks 8½ meter, breed omstreeks 
5½ ert hoog omstreeks 3½ meter,heeft opgericht 
of doen oprichten ; 

dat hij het bestreden vonnis deze telaste
legging is bewezen verklaard met dien verstan
de, dat het feit is gepleegd op 28 en 29 Novem• 
ber 1919 en dat gerequireerde het getimmerte 
heeft doen oprichten, doch dit feit niet straf. 
baar is geoorcleeld en gerequireerde is ont• 
slagen van alle rechtsvervolging ; 

0. ten aanzien van bet middel onder a ; 

clat de in het bestreden vonnis als bewijs
midclel gebezigde verklaringen onder andere 
loopen over de door gerequ.ireerde gegeven 
opdracht tot het verrichten van werkzaamhe• 
den aan becloeld getimmerte en over de verhou
ding van ondergeschiktheid waarin zij, die die 
opdracht ontvingen en uitvoerden, verkeerden; 

dat de Rechtbank nit die verklaringen · in 
verband met de omstancligheid, dat het gemis 
van een schriftelijke vergunning van B. en W. 
tot het oprichten van bedoeld gebouw een 
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hoofdbestanddeel der telastelegging uitmaakt, 
het bewijs ka.n afleiden, dat de materieele 
daders strafrechtelijk niet aansprakelijk waren; 

dat de vraag, of de R echtbank zulks terecht 
gedaan heeft, aan het oordeel van den cassatie
rechter is onttrokken ; 

dat clit middel dus is ongegrond ; 
0. ten aanzieri van het middel onder b ; 
dat uit de bewijsmiddelen v olgt, dat h et 

hier betreft een in twee dagen geplaatst houten 
gebouw zonder fundamenten, doch steunende 
op dwarsliggers en met uitzondering van 
een vertrek zonder zoldering ; 

dat de Rechtbank hieruit de gevolgtrekking 
kon maken, dat art. 49 der Woningwet op dit 
gebouw van toepassing is, tenzij de door 
requirant in zijne memorie ontwikkelde stelling 
jui_st zoude zijn, dat dit artikel enkel betrekking 
hee_ft op loodsen, keeten, tenten en andere 
soortgelijke inrichtingen bij den aanleg van 
werken gebezigd en bestemd om bij de voltooi
ing van dien aanleg weer t ~ verdwijnen; 

dat echter deze stelling is ongegrond, daar 
de woorden van dit artikel geen grond geven 
voor een dergelijke beperking en deze ook 
niet nit de geschiedenis van de totstandkoming 
van dit artikel volgt; 

dat dus ook dit middel niet tot cassatie 
· kan leiden ; 

Verwerp,t het beroep. (N. J.) 

12 October 1920. BESLUIT tot nadere uitvoering 
van artikel 1, tweede lid, der wet van den 
7den Juni 1919 (Staat~blad n°. 317). S. 782. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van den 5den October 1920 n°. 128, 
Generale Thesauri e ; 

Gelet op ai-tikel 1, tweede lid, der wet van 
den 7den Juni 1919 (Staatsblad n°. 317) en op 
Ons besluit van den 18den October 1919 (Staats• 
blad n°. 605) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt : 

E enig artikel. 
Met afwijking in zooverre van Ons besluit 

van den 18den October 1919 (Staatsblad n°. 605), 
is het bepaalde in artikel 2, 2de lid, van dat 
besluit mede van toepassing op die, in artikel 1 
van dat besluit bedoelde comptabelen, die niet 
v 66r 1 November 1920 aan de in dat artikel 
omschreven verplichting hebben voldaan, met 
dien verstande; da t de opgave van de namen 
van die comptabelen uiterlijk 1 J anuari 1921 
aan de Algemeene Rekenkamer moet worden 
ingezondeu. 

Onze :.'IIinister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepla~,tst. 

H et Loo, den 12de,, October 1920. 
WILHELMINA. 

De 31inister Vltn Financii'n. DE Y rIE~. 

( Uitgey. 20 Oct. 1920:) 

12 October 1920. B ESLUIT , houdende vrijstelling 
van invoerrecht voor uit zetmeel bereide 
stroop, benoodigd bij het appreteeren van 
stoffen in weverijen. S. 783. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Financien van 16 Septem~r 1920, n°. 195, 
Accijnzen; 

Gezien de wet van 11 December 1893 (Staats
blad n°. 175); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 September 1920, n°. 52) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 October 1920, n°. 176, 
Accijnzen ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 
Er wordt vrijstelling . van het invoerrecht 

genoten voor uit zetmeel bereide stroop, benoo
digd bij het appreteeren van stoffen in weverijen. 

Ten aanzien van die vrijstelling zijn van toe
passing de bepalingen, vervat in de artikelen 3 
tot en met 11 van Ons beslnit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voomoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden 'geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad va-n State. 

Het Loo, den 12den October 1920. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Financien, DE VRIES . 

(Uitgeg. 27 Oct. 1920.) 

13 October 1920. BESLUIT, houdende bepalingen 
betreffende verhooging van de tegemoet
koming in de studiekosten en vergoeding 
van college- of schoolgelden van hen, die 
in opleiding zijn of worden genomen voor 
den Indischen dienst. S. 784. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 6 October 1920, 9e afdeeling, 
n°. 49 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met wijziging en aanvulling in zooverre van 
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Onze besluiten van 5 Septenmber 1917, n°. 23 13 October 1920. BESLUIT tot nadere wijziging 
(lndiBch Staatsblad 1918, n°. 82) ; van de ,,Regeling van de bevordering, het 

15'September 1917, n°. 31 (lndiBchStaatsblad ontslag en het op non-a.ctiviteit stellen 
1918, n°. 71) ; van de Europeesche officiereil, behoorende 

10 Februari 1917, n°. 38 (lndisch Staat blad tot de Nederla.ndsch-Indische landmacht". 
n°. 506) ; S. 785. 

24 December 1918, n°. 39 (lndisch Staatsblad WIJ WILHELMINA, ENZ.· 

1919, n°. 146), gewijzigd bij Ons besluit van Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
27 December 1919, n°. 4 (lndisch Staatsblad Kolonien van 9 September 1920, 8ste afdeeling, 
1920, n°. 196); no. 10; 

11 Maart 1915, n°. 103 (lndisch Staatsblad Den Raad van State gehoord (advies van 
n°. 395), laa.tstelijk gewijzigd bij Ons besluit 28 September 1920, n°. 59); 
van 27 Janua.ri 1920, n°. 73; Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

12Juli1917, n°. 60 (lndischStaatsbladn°. 711); van Kolonien van 8 October 1920, Sste afdee-
gewijzigd bij Ons besluit van 28 Mei 1920, n°. 44: ling, n°. 33; 

27 Janna.ri 1920, n°. 74; Hebben· goedgevonden en verstaan te be-
16 Mei 1919, n°.63 (lndisch Staatsblad n°. 589); 1 palen : 
8 Febrnari 1917, n°. 52 (lndisch Staatsblad I De bij Ons besluit van 8 September 1910, 

n°. 436); n°. 39 (lndisch Staatsblad n°. 592), vastgestelde 
28 Februari 1919, n °. 60; en sedert herhaaldelijk, laatstelijk bij Ons be-
2 l\liaart 1918, n°. 16; l sluit van 8 Mei 1918, n°. 45 (lndisch Staatsblad 
31 Januari 1919, n°. 11 (lndisch Staatsblll,d n°. 774), gewijzigde ,,Regeling van de bevorde-

n0. 359), gewijzigd bij Ons besluit van 18 ring, het ontslag en het op non-activiteitstellen 
October 1919, n°. 91 (lndisch Staatsblad 1920, ] van de Europeesche officieren, behoore'nde tot 
n°. 58); de Nederlandsch-Indische landma.cht", wordt 

4 October 1912, n°. 23, laatstelijk gewijzigd I nader gewijzigd a.ls volgt : 
bij Ons beslwt va.n 14 April 1917, n°. 7; 10. Punt b, ad 1°. en 2°., van het tweede 

te bepalen als vdlgt : lid van artikel 7 wordt gelezen : 
Art. 1. De bedragen der tegemoetkomingen ,,1°. de officieren der intendance". 

in de studiekosten- ten behoeve van hen, die ,,2°. de officieren der militaire·administra.tie" • 
krachtens een der bovena.angehaalde besluiten 2°. Het zevende lid van artikel 7 wordt 
in opleiding zijn of zullen worden genomen, gelezen : 
worden verhoogd met 20 ten honderd, voor ,,7. Ten opzichte van officieren, die ten ge
zoover betre~ de betalingen, Wl).8,rop te dier volge van een'e al of niet met bevordering ge
zake met inga.ng van 1 Januari 1920 of na dien paard gaande overplaatsing bij de intendance 
datum aanspraak is of wordt verkregen. in een andere ranglijst moeten worden vermeld. 

Indien daartoe termen worden gevonden, wordt de plaats in die ra.nglijst in het beslnit 
knnnen de college- of schoolgelden van de in der overplaatsing aa.ngegeven naar de begin
het vorige lid bedoelde personen geheel of ge- selen, neergelegd in het vierde, vijfde en zesde 
deeltelijk voor rekening van den Lande worden lid van dit artikel, met dien verstande evenwel, 
vergoed: Onze Minister van Kolonien regelt dat de overgeplaatste in rangorde wordt ge
de toekenning en het bedra.g dier tegemoet- pla.atst boven degenen, die, voorheen jonger 
koming. in rang, inmiddels tot kapitein der intendance 

2. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn benoemd". 
zijn getreden op 1 J a.nuari 1920. 30_ In het vierde lid van artikel 12 worden 

Onze J\finister van Kolonien is belast met de woorden: ,,voor den dienst der militaire 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het administratie" gelezen: ,,voor de dienstvakken 
S taatsblad zal worden gepla.atst en waarvan der milita.ire administratie ender intendance". 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge- 4°. V66r het woord ,,Iedere" in artikel 23 
meene Rekenkamer. wordt geplaatst ,,l". 

Het Loo, den 13den October 1920. 

WILHELlfiNA. 

De Minister van Kolonien, DE GRA.AFF. 

( Uitgeg. 5 .V(YV. 1920.) 

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

,,?.. ·onder vorenbedoelde onvoorziene om
standigheden wordt ook begrepen het geval, 
dat een 2de luitenant in bevordering wordt 
voorbijgegaan, omdat buiten zijn schuld nog 
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geen gelegenbeid beeft bestaan om te onder· 
zoeken of bij aan de in bet eerste lid van artikel 
9 gestelde eiscben voldoet". 

5°. In het eerste lid van artikel 29 vervalt 
het woord: ,,militaire". 

6°. In bet tweede lid van artikel 29 wordt 
in stede van : ,,militaire intendance" gelezen : 
,,intenda.nce". 

7°. In het vierde lid van artikel 29 wordt 
in stede van: ,,bij bet korps kwartiermeesters" 
gelezen : ,,bij het korps officieren der milita~e 
administratie". 

go_ In het vierde lid van artikel 31 worden 
de woorden : ,,geneeskundigen dienst" gelezen : 
,,geneeskundigen dienst, hetzij in Nederlandsch
Indie, hetzij in Nederland, Suriname of Cura yao. 

9°. Punt go_ van artikel 42 vervalt, terwijl 
de punten ,,9°.'' en ,,10°." worden ,,8°.'' en ,,9°.''. 

10°. In artikel 62 wordt in stede van : ,,Ba
tavia" gelezen: ,,Bandoeng". 

Onze Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in bet Staatsblad 
zal Worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan Onzen Minister van Oor
log, aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 13den October 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 29 Oct. 1920.) 

13 October 1920. BESLUIT, betreffende destcrkte 
van de licbting der militie van 1921. S. 786. 

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

Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en van 
Marine, a. i., van 5 October 1920, Afdeeling 
Dienstplicht, n°. 225 0 ; 

Gelet op art. 4 der Militiewet (Staauilad 1912, 
n°. 21): 

Hebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1921 bedraagt 25,000 man, waarvan 600 voor 
de zeemilitie worden bestemd. 

2. Het aandeel, door elke provincie te dragen 
in de lichting, in art. 1 bedoeld, wordt aange
wezen in de vierde kolom van den Staat, Welke 
bij dit Besluit behoort. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en van Marine zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, dat in het Staatsblad zal worden . 
geplaatst. 

Het Loo, den 13den October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

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

De Minister van Marine a. i ., W. F. POP. 
( Uitgeg. 18 Oct. 1920.) 



1920 15 0 C TOBER. 944 

Behoort bij het Koninklijk Besluit van 13 October 19;l0 (Staafsblad n•. 786). 
STAAT, aanwijzende het door elke provincie te dragen aandeel in de lichting der militie 

van 1921. 

PROVIN CIE. 

----
Noordbrnbant. 

-Gelder land. 

.Zuidholland 

N oordholland . 

:Zeeland. 

Utrecht. 

Friesland 

•Overijssd 

Groningen 
' 

Drenthe 

Limburg 

Totaal 

. \ . 

01\'TAL 

ingeschrevenen, 
waarnnar het 

aandeel der pro
vincie volgens 

artikel 4 
ier wet is be

rekend. 

3674 

31121 

8435 

7098 

1352 

1934 

2006 

2522 

1821 

1300 

2201 

36264 

UITSLAG 

der 
globale 

berekening. 

2· 32~9~52• 
a J6H4 

3408 
270336~64 

36104· 
5814J6264 

4893102~ 
36264 

1062 93236264 
10088 

133386264 

:!3152· 
138236~6' 

l 73823168* 
Jff264 

125' 18680* 
a36264 

896~06 
36264 

151712512 
36264 

24995l8!8~ 
36264 

OPOELEOD 

AA..~DEEL. 

2533 

2703 

5815 

4893 

932 

1333 

1383 

1739 

1256 

896 

1517 

25000 

Ons bekend , 

* Deze breuken 
zijn, als dehoogste, 
elk voor een ge-
heel ~erekend tot 
bet vmden van de 
bij de.globale here-
kening te kort ko-
mende manschap-
pen. 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 

De Minister va11 Bin11e11landsch, Zaken, CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 

De Minister van Mar-ine a i., W. F. Pop. 

15 October 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
de modellen der dagzegels. S. 787. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracbt van Onzen Minister van 
Arbeid van 12 October 1920, n°. 6041, afdeeling 
Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 3 en 4, tweede lid, van 
Ons besluit van 28 September 1920 (Staatsblad 
n°. 760) , tot -vaststelling van een a.lgemeenen 
ma.atregel van bestuur, houdende een regeling 
der premiebetaling door middel van dagzegels 
en artikel 230, vierde lid, der Invaliditeitswet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt : 

Eenig artikel. 
Het model van het dagzegel ter betaling van 

een dagpremie in'loonklasse I en in loonklasse II 
is gelijk aan het model van het rentezegel, bij 

Ons besluit van 22 November 1919, (Staatsblad 
n°. 764), vastgesteld voor de beta.ling van een 
premie in loonkla.sse III, evenwel voorzien ,an 
een· in het midden van het zegel horizontaal 
aangebrachten rooden overdruk luidende: ,,7½ 
cent". 

H et model van het da.gzegel ter betaling van 
een dagpremie in loonklasse III is gelijk aan 
het model van het rentezegel, bij Ons besluit 
van 22 November 1919 (Staatablad n°. 764), 
vastgesteld voor de betaling van een premie 
in loonklasse IV, evenwel voorzien van een in 
het midden van het zegel horizontaal aa.nge
brachten rooden overdruk luidende: ,,10 cent". 

Het model van het dagzegel ter betaling van 
een dagpremie in loonklasse IV en in loonklasse 
V is gelijk aan het model van Mt rentezegel, 
bij Ons besluit van 22. November 1919 (Staats-



9±5 16 0 C TOBER. 1920 

blad no. 764), vastgesteld voor de betaling van 
een premie in loonklasse V, evenwel voorzien 
van een in het midden van het zegel horizontaal 
aangebrachten roodenoverdruk luidende: ,,12½ 
cent' ,. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaat~t . 

Het Loo, den l-5den Octobi>r 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister 1,an Arbeid, · A•LRER'!E. 

ITiitgeg. 29 0·t. 1921).• 

16 October 1920. BESLUIT, houdende bepalingen 
omtrent den vrijdom van ¾ gedeelte van 
het invoerrecht voor geraffineerd zout, 
benoodigd voor doeleinden waarvoor vrij. 
dom van accijns voor geraffineerd zout 
wordt genoten. S. 788. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen l'.lfinister van 
Financien, van 24 September 1920, n°. 163, 
Accijnzen; 

Gelezen artikel 74bis der wet van 27 Septem
ber 1892 (Staatab/,ad, n°. 227), laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 22 December 1919 (Staats
blad n°. 852); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1920, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 October 1920, n°. 
116, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be· 
palen: 
Art. 1. Er wordt vrijdom ved eend van- 3/. 

gedeelte van het invoerrecht voor geraffineerd 
zout, dat wordt gebezigd1voor doeleinden, waar
voor krachtens artikel 74 der wet van 27 Sep
tember 1892 (Staatablad n°. 227), Jaatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 22 December 1919 
(Staatablad n°. 852), vrijdom van accijns voor 
geraffineerd zout wordt genoten. 

2. Het zout, bestemd om krachtens het vorig 
artikel met vrijdom van 8/. gedeelte van het 
invoerrecht te worden gebezigd, kan door vrij
domgenietenden worden betrokken : 

a. rechtstreeks uit het buitenland bij hoe
veelheden van minstens 10,000 kilogram ; 

b. uit entrepot bij hoeveelheden van min
s tens 2000 kilogram. 

Zout, dat na invoer met vrijdom van ¾ ge
deelte van hat invoerrecht zal worden afgele
verd rechtstreeks aan een vrijdomgenietende, 

1920. 

moet met vracht- of volglijst worden aange• 
bracht op eene der losplaatsen daartoe in het 
bijzonder door Ons aangewezen of op eene der 
voor de lossing van ruw zout door Ons aan
gewezen losplaatsen. 

3. In de aangifte ter losplaats overeenkom
stig het dertiende hoofdstuk der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatab/,ad, n°. 38), 
wordt van het verlangen tot inslag onder genot 
van vrijdom van 3/, gedeelte van het invoer
recht melding gemaakt. 

Door deze vermelding wordt de aangever 
geacht netto-opneming te hebben gevraagd 
overeenkomstig de artt. 11 en 12 van de wet 
van 15 Augustus 1862 (Staatsblad n°. 170). 

Het gewicht van met spoorwagens ingevoerd 
gestort geraffineerd zout kan, met toestemming 
van den inspecteur der invoerrechten en accijn• 
zen, zonder eigenlijke lossing, op een weegbrug 
van de spoorwegmaatschappij worden bepaald. 

4. Na betaling van 1 / 4 gedeelte van het in
voerrecht voor de bij weging krachtens het 
voorgaand artikel bevonden hoeveelheid, wor
den op daartoe gedane aangifte onder borg
stelling voor het overige ¾ gedeelte van het 
voor die hoeveelheid verschuldigd invoerrecht, 
een of meer volgbrieven afgegeven, waarin de 
bestemming tot ins]a.g onder vrijdom wordt 
vermeld. 

5. Het vervoer van het zout naar de plaats 
van bestemming geschiedt onder verzegeling 
of bewaking. De volgbrieven worden aldaar 
v66r de lossing van het zout zoo noodig door 
den ontvanger der accijnzen geviseerd, ten blijke 
dat de daarin vermelde hoeveelheid zout door 
den vrijdomgenietende kan wo.rden ingeslagen. 

Na den inslag in het pand van bestemming 
wordt het zout beschouwd als binnenlandsch 
geraffineerd zout. Voor het overige zijn met 
betrekking tot het zout, waarvoor op grond van 
dit besluit vrijdom van 3/. gedeelte van het in
voerrecht wordt genoten, van toepassing de 
bepalingen, vastgesteld krachtens artikel 74 
der voormelde gewijzigde wet van 27 September 
1892 (Staatablad n°. 227) ten aanzien van den 
vrijdom van accijns voor geraffineerd zout, met 
<lien verstande, dat waar in de desbetreffende 
Koninklijke besluiten wordt gesproken van 
,,vervoerbiljet" daarvoor wordt gelezen : volg
brief. 

Het bepa.alcle bij artikel 281 der Algemeene 
wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
geldt ook voor de hierbedoelde volgbrieven. 

Onze· Minister van Financien is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

60 
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afschri~ zal worden gezonden aan den Raa.d 
van State. 

Het Loo, den 16den October 1920. 
WI LHEL..\HN A. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 3 Nov. 1920.) 

18 October 1920. J3ESLUIT, houdende a.a.nwij
zing va.n Veghel als losplaats van 1·uw zout 
of zouthoudend water. S. 789. 

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

Financien van 13 Octo~r 1920, n°. 134, Accijn
zen; 

Gezien artikel 5 der wet van 27 September 
1892 (Staatablad n°. 227), artikel 2 va-n Ons 
be luit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) en 
Ons besluit van 14Juni 1910(Staatsbla1ln°. 162); 

Hebben goedgevonden en verstaa.n te be
palen: 
Met inga.ng van de da.gteekening va.n <lit 

besluit, wordt Veghel a.a.ngewezen a.ls lospla.a.ts 
van ruw zout of zouthoudend water bij invoer 
langs rivieren of ka.na.len en bij invoer te lande 
met spoorwa.gens. 

Onze Minister van Fina.ncien is bela-st met 
de uitvoering va.n <lit besluit, da.t in het Staats
blad zal worden geplaa.tst. 

Het Loo, den 18den October 1920. 
WILHELMINA. 

De Mini8te1· van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 3 Nov. 1920.) 

18 October 1920. BESLUIT tot opheffing a.ls 
vestingwerk va.n de kustbatterij bij Neu
zen. S. 790. 

·wu WILHEL.t"\ITNA, ENZ. 
Op de voordra.cht va.n Onzen Minister van 

Oorlog va.n 20 September 1920, Vde Afd., 
no. 155; 

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

Gelet op het Koninlilijk besluit van 19 Mei 
1908 (Staatsblad n°. 136); 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
5 October 1920, n°. 33); 

Gezien het na.der rnpport va.n Onzen genoem
den Minister van 13 October 1920, Vde Afd., 
no. 179; 

Hebben goedgevonden en besluiten: 
dat, met intrekking van het bovena.a.ngehaa.ld 

besluit, de kustbatterij bij Neuzen geen vesting- 1 

werk meer za.l zijn. 
Dit besluit treeqt in werking op den tweeden 

<lag na. clien der dagteekening va.n bet Staatsblad, 
wa.a.rin het beeluit is geplaatst. 

Onze Minister va.n Oorlog is belast met de 
uitvoering va.n <lit besluit, hetwelk in het Staats
blad za l worden gepla.a.tst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

) Het Loo, den 18den October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
(Uitgeg. 28 Oct. 1920.) 

18 October 1920. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 36g van het Zeeuwsche Stroomen. 
viEscherij Reglement, bepalende dat, ,,on
der in uitsluiterul gehr-uik gegeven plaatsen" 
wordt verstaan, ,,plaa.tsen, door den Staat 
verpacht", onderscheidt da.arbij_ niet, of 
bet gebruik dier plaatsen wordt verpacht 
tot de visscherij in haren geheelen om
vang, dan wel beperkt tot een bepaa.lde 
soort visscherij, zooda.t ofschoon de Staat 
een bepa.a.ld perceel a.an iemand ha.d ver
pacht, alleen het gebruik voor de Yangst 
en teelt van oesters, mosselen en andere 
schelpdieren, en daa.rbij va.n overgang van 
het overige vischrecht, geen sprake was, 
deze vischplaats toch in den zin van het 
Reglement als eene ,,in uitsluitend ge
bruik gegeven plaats" en de pachter al 
de rechthebbende op cl eze plaats moet wor
den aangemerkt. 

Krachtens art. 17 lid 1 van bo, engen . 
Reglement is op plaatsen in uitsluitend ge
bruik gegeven a.an anderen dan den recht
hebbende en den houder eener vergunning 
van dezen alle visscherij verboden , mits 
die plaatsen zijn af~ezet . 

Deze uitlegging vindt niet a.Ileen steun 
•in den tekst van bovengen. artikelen, maar 
strookt ook met de strekking dier bepa
lingen om den pachter eene veilige en onge
stoorde uitoefening van zijn recht te , er
zekeren, hetgeen ook blijkt uit artt . 18-
en 19 van bovengen. reglement. 

Voor de overtreding van art. 17 lid 1 
van het reglement is het niet-houder zijn 
eener gedrukte of met iukt geschreven ver 
gunning van den rnchthebbende een ele
ment der overtreding, w;ilke in de rlag
vaar::1ing behoort te worclen gesteld. 

( Zeeuwsche Stroomen-visscherij Regle!!!e!!t 
a.rt . 17. ) 

Voorzitter: 
Jhr. i\1r. W. H. de Savornin Le>hman. 

Raden : 11rs. C. 0. SegerE, H. )I. A. Sa.el. 
berg, Jhr. P. L. van Meeuwcn en B. Ort. 
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De Officier van Justitie bij de Ai·t·.-Rechtbank \ van voor zooveel de teelt en de vangst van 
te Breda, requirant van cassatie tegen een oesters, mosselen en anclere schelpdieren be
vonnis dier R echtbank ,a.n 17 Juni 1920, treft - ontsloeg zij de beicle gerequireerclen 
waarbij in hooger beroep, met verruetiging van alle rechtsvervolging. 
va.n een vonnis van den Kantonrechter te Ofschoon clit dictum als juist erkennend, 
Bergen op Zoom van 10 Februari 1920, 1°. P . C. heeft de Officier van Justitie gemeend deze 
M. v. cl. W. en 2°. J. v. M., werdcn ontslagen uitspraak ter vernietiging te moeten voordra
van a lle rechtsvervolging. gen bij tijdig ingediende memorie als middel 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ta.k. 

:Met vernietiging van een vonnis van den 
Ka.ntonrechter te Bergen op Zoom van 10 Fe
bruari bevorens, verklaarde de Arr.-Rechtbank 
te Breda in ha.re beslissing van 17 Juni jl. ten 
aa.nzien der gerequireerden wettig en over
tuigend bewezen : ,,dat onder de gemeente 
Nieuw-Vosmeer op een plaats buitenwaarts 
,,an den Kreupelberm der d.ijken in de rivier 
de Eendracht en wel op een perceel water,in 
het pachtcontract genummerd 68, van wege 
den Staat der Nederlanden verpacht aan 
J. Moelker te Tholen, voor de va.ngst en teelt 
van oesters, mosselen en andere schelpd.ieren 
en alwaar de ta.at der Nederlanden visch
rechthebbende was : a. de beklaagde sub I 
op 9 Mei 1919 des voormiddags ongeveer zes 
uur heeft gevischt door bot, die zich op het 
droge en in ond.iep water bevond, voor een 
alda.ar door hem vooraf geplaatst bot- of 
schutnet, met de hand te grijpen ; b. de beide 
beklaagden: op 10 Mei 1919 des voormiddags 
omstreeks zes uur te zamen hebben gevischt, 
doordat beklaagde sub 1 bot met de hand 
opraapte, welke bot zich op het droge en in 
oudiep water bevond voor een aldaar voora.f 
geplaatst botnet en daarna de beide beklaagden 
het botnet lichtten en naar een roeiboot bra.eh_ 
ten en zulks, terwijl geen van beide beklaagclen 
was houcler van een geclrukte of met inkt ge
schreven vergunning van den vischrecht
hebbende en terwijl bo,engenoemcl perceel 
was afgezet met overclag duidelijk zichtbare 
bakens of boeien." 

Zij achtte evenwel <lit bewezene niet straf
baar, daar art. 17 van het Reglement voor de 
visscherij in de Zeeuwsche stroomen, gehecht 
aan het Kon. Besluit van 26 Juni 1911 (S. 164), 
de vi cherij enkel verbiedt aan anderen dan 
den rechthebbende en den houderR zijner ge
drukte of met inkt geschreven vergunning op 
plaatsen in ,,uitsluitend gebruik" gegeven. 

Waar nu onderwerpelijk niet bleek, dat 
J. Moelke~ de uitsluitend gebruiker was van 
perccel 68, waarin gevischt is - immers de 
Rechtbank achtte hem slechts pachter daar-

stellend: ,,Schending van de artt. 214, 2162 

en art. 247 Sv. en schend.ing van de artt. 17, 
36g en 39 van het Zeeuwsche Stroomen Vis
scherij Reglement door niet-toepassing ,an 
art. 39 en niet - a.ltha.ns verkeerde - toepas
sing van art. 17 en verkeerde toepassing van 
art. 36g van dat Reglement." 

De grief lijkt mij volkomen juist. 
Het ,,Zeeuwsche Stroomenvisscherij R egle

ment" bepaalt in art. 17, zooals dit laatstelijk 
is gewijzigd op 26 Ma.art 1920 IS. 126): ,,Op 
plaatsen in uitsluitend gebruik gegeven, is 
a.an anderen dan den rechthebbende en den 
houders van zijne gedrukte of met inkt geschre
ven vergunning alle visscherij verboden." 

Wat onder : ,,in uitsluitend gebruik gege,en 
plaatsen" moet worden verstaan, leert art. 36, 
door ze te omschrijven als ,,plaatsen, door 
den Staat verpacht, of in concessie gegeven 
en plaatsen door andere eigenaars in gebruik 
gegeven, verpacht of in eigen beheer." 

Feitelijk staat nu vast, dat van h et onder
havige perceel zekere J. Moelker pachter is 
vuor de vangst en teelt van oesters, mosselen 
en andere schelpdieren. 

Voigt nu uit d.it beperkt gebruik, dat zijn 
recht niet door art. 39 beschcrmd wordt ? 
Ik durf het betwijfelen. 

Art. 17 maakt geen onderscheid tusschen 
een beperkt en een volled.ig gebruiksrecht. 
Gelezen te zaam met het voorschrift ,an 
art. 36 vordert het !outer als element, dat 
men pachter zij, zonder te treden in den om
va.ng van het verkregen pachtrecht. 

Bovendien slaat ,,rechthebbende" niet op 
.,alle visscherij" en beteekent het dus niet 
,,vischrechthebbende". doch correspondeert dit 
woord met ,,plaatsen in uitsluitend gebruik 
gegeven". Onderwerpelijk is derhalve ,,recht
hebbende", in verband met art. 36, gelijk aan 
,.1>B,chter". 

Alt. 17 strekt alzoo tot be cherming van 
een verkregen pachtrecht in zooverre, dat het 
,,alle visscherij" verbiedt, die met dit recht in 
strijd is, terwijl het den pachter de uitoefening 
van zijn recht enkel binnen de grenzen daarvan 
waarborgt en hem veroorlooft het onder bepaalde 
voorwaarden door derden te laten uitoefenen. 

60 • 
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' Leest men <lit voorschrift anders, clan komt I 

men in botsing met art . 1375 van het Burgerlijk 1 

Wetboek en ziet men over het hoofd, dat de 
gesloten pachtovereenkomst mede verbindt 
tot al hetgeen door de billijkheid wordt gevor
derd. Immers de storing der teeltplaatsen zou 
door den wetgever als toelaatbaar worden er
kend, wat in £1.agrante tegenspraak zijn zou met 
art. 19 van het .,Zeeuwsche Stroomenvisscherij 
Reglement." 

De vraag rijst thans, of de gerequireerden 
op de bewezenverklaring, zooals zij daar ligt, 
we! kunnen worden veroordeeld ? Zeer tot 
mijn leedwezen moet ik haar ontkennend be
antwoorden. 

De qualificatie van een eventueel krachtens 
art. 39 te straffen feit, zou moeten luiden : ,,In 
de Zeeuwsche stroomen op eene plaats in uit
sluitend gebruik gegeven visschen zonder te 
zijn rechthebbende op die plaats of houder 
zijner gedrukte of met inkt geschreven ver
gunning." 

Hieruit volgt, dat men moet zijn pachter of 
vergunninghouder van dezen. 

Nu vermeldt de dagvaarcling wel, dat de 
gerequireerden de vergunning van den visch
rechthebbende - den Sta.a.t der Nederlanden -
misten, <loch zij zwijgt over het niet hebben 
van eene vergunning van den pachter, niet
tegenstaande dit een element is der overtreding. 

Aanvankelijk dacht ik <lit verzuim misschien 
te ktmnen goedpraten door er op te wijzen, 
da.t de onderwerpelijke pachter nimmer ver
gunning voor het visschen van bot zou kunnen 
verleenen, omda.t zijn gebruiksrecht beperkt 
is tot de vangst en de teelt van schelpdieren, 
en hij niet meer recht a.an een antler kan over
dragen dan hij zelf bezit, maa.r dit wordt een 
redeneeren buiten de aanklacht om. Boven
dien herinnerde ik mij uw rechtspraak op de 
Loterij wet, waa.rin steeds het gemis aan toe
stemming als element wordt erkend, niettegen
sta.ande tot het houden van geldloterijen 
nimmer toestemming kan worden verleend. 

Ik concludeer mitsdien, zij het ook op andere 
gronden, tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : luidende : 
(zie concl. Adv.-Gen.); 

0., dat aan de gerequireerden bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd, dat oncler de ge
meente Nieuw-Vosmeer op een plaats buiten
waarts van den Kreupelberm der dijken in 

de riner de Eendracht en wel op een perceel 
water, in het pachtcontract genummerd 68, 
door of vanwege den taat der Keclerlanden 
verpacht a.an J. l'lfoelker te 'J;'holen, althans 
verpacht voor de vangst en teelt van oesters, 
mosselen en andere schelpdieren aan genoem
den persoon en alwaar deze, althans de Staat 
der Nederlanden, vischrechthebbencle was ; 

a. de beklaagde sub 1°. op 9 Mei 1919 des 
voormiddags ongeveer 6 uur heeft gevischt, 
door bot die zich op het droge en in ondiep 
water bevond voor een aldaar door hem vooraf 
geplaatst bot- of schutnet, met de h and te 
grijpen; 

b. de beide beklaagden, op 10 Mei 1919 
des voormiddags omstreeks 6 uur te zamen, 
althans ieder voor zjch , heb_ben gevischt , door 
dat de beklaagde sub 1 bot met de hand op
raa.pte, welke bot zich op het droge en in ondiep 
water bevond v66r een aldaar voorafgeplaatst 
botnet, en daarna de beide beklaagden het 
botnet lichtten en naar een roeiboot brachten 
en zulks, terwijl geen der beide beklaagden wa 
houder van een gedrukt of met inkt gescbreven 
vergunning van den vischrechthebbende en 
terwijl bovenbedoeld perceel was afgezet met 
over dag duidelijk zichtbare ha.kens of boeien ; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis, 
na onder meer t e hebben overwogen, dat het 
1 • lid van a rt. 39 der ter terechtzitting in 
eersten aanleg voorgelezen ,,Algemeene Voor
waarden van verpachting, geldende voor a.lie 
door de Staat in het openbaar verpacht wor
dende vischplaatsen binnen het gebied der 
Zeeuwsche Stroomen, luidt: 

,,Het genot van de weervisscherij en strekt 
zich uit tot de visschel'ij met weeren; van andere 
perceelen, voor zoover niet uitdrukkelijk 
anders is bepaa.ld, tot de vangst en teelt ,an 
oesters, mosselen en andere schelpdieren ," het 
telastegelegde en de schuld der beklaa.gden 
daaraan wettig en overtuigend heeft bewezen 
verklaa.rd, met <lien verstande, dat het perceel 
n°. 68 vanwege den Staat der Nederlanden 
verpacht was a.an J. Moelker t e Tholen voor 
de vangst en teelt van oesters, mosselen en 
andere schelpdieren, dat de Staat der Neder
landen vischrechthebbende op dat pe1·ceel was 
en dat de beide beklaagden op 10 l'llei 1919 
t e zamen hebben gevischt ; 

dat het bewezen verklaarde echter niet 
strafbaar is geoordeeld en de beklaagden te 
dier zake zijn ontslagen van alle rechtsver
volging; 

0 ., da.t dit ontslag van r echts.-ervolging 
daarop is gegrond, dat de Staat der Xeder-
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landen ondanks bet feit, dat hij bet vischrecht pa.a.Ide soort visscherij - zooclat ofschoon, 
op bet bewuste perceel, voor wat betreft de gelijk bier is beslist - de taat meergenoemd 
teelt en de vangst van oesters, mosselen en ) perceel 68 had verpacht aan Moelker, alleen 
andere schelpdieren, heeft doen verpachten tot gebruik voor de va.ngst en teelt van oesters, 
aan J. Moelker voornoemd, toch geacht moet I mosselen en andere schelpdieren en claarbij 
worclcn to zijn gebleven de rechthebbende op van overgang van het overig vischrecht, dus 
de vi scherij ten aanzien van perceel n •'. 68, -1 ook van dat op bot, geen prake was, deze 
worclende, ten betooge dat bier van een over- vischplaats in den zin van bet reglement a.ls 
gang van het vischrecht op Moelker niet de eene .,in uitsluitend gebruik gegeveu plaats" 
reden kan zijn, overwogen,dat bet vi chperceel en de pachter, J. Moelker, a.ls rechthebbende 
in kwestie, ware het vischrecht in vollen om- op deze plaats is aan te merken ; 
vang, dus ook met de botva.ngst daarop, dat nu krachtens art. 17 lid 1 van dit Re
Yerpacht, een a.anzienlijk hoogere pachtsom glement,gelijk dit luidde tijdens de bewezen 
zou hebben opgeb1-acbt clan tbans bet geval is feiten werden gepleegd, op pla.atsen in uit
gewcest en da.t zulks te meer klemt nu bet sluitend gebruik gegeven, aan anderen dan 
aan de Rechtba.nk is gebleken, dat een en bet- den rechthebbende en den houders van zijne 
zelfde vischperceel we! wordt ,erpa.cht aan boven om chreven vergunning, a.lie visscherij 
twee personen, a.an den een voor de uitoefening is verboden, mits die plaatsen zijn afgezet 
van de weervisscherij en aan den antler voor met over dag duidelijk zichtba.re boeien of 
de teelt en vangst van oesters,• mosselen en ha.kens (zijnde deze laatste eisch vervallen 
andere schelpdieren - waaruit, naar het tengevolge van de bij Koninklijk Besluit van 
oordeel der Rechtbank, voortvloeit dat derge- 26 Ma.art 1920 (S. 126), aangebrachte wijziging 
lijke pachters die toch niet beiden vischrecht- van bet Reglement) ; 
hebbende kunnen zijn op hetzelfde perceel, be- dat derha.lve a.an de beklaagden, zoo zij niet 
schouwd moeten worden a.ls vergunning- waren bonders van de vergunning van den 
bouders voor een bepaalde soort visscherij ; pachter van bet perceel, J. Moelker, daarop 

0., dat hiertegen bij de toelichting van bet a.lie visscherij, dus ook de botvangst, was ver
middel wordt aa.ngevoerd, dat blijkens art. 17 boden; 
van bet Zeeuw cbe Stroomenvisscberijregle- dat deze uitlegging niet alleen steun vindt 
ment bet strafbaa.r feit is : bet visschen op in den tekst der genoemde a.rtikelen, maar 
plaatsen ,,in uitsluitend gebruik gegev n," door bovendien strookt met de strekking dier be
anderen dan den recbthebbende of den houder palingen, vermits daaraan kenlijk de bedoeling 
van zijnc gedrukte of met inkt geschreven ver- ten grondslag ligt om den pachter eene veilige 
gunning, terwijl volgens art. 36 g van dat en ongestoorde uitoefening van zijn recbt te 
reglement onder ,,uitslui tend gebruik gegeven verzekeren, hetgeen ook blijkt, zoowel uit 
plaatsen" wordt verstaan : plaatsen door den art. 18 van het Reglement, waarbij aan anderen 
Staat verpa.cbt enz. - zoodat wa.ar in dit dan den rechthebbende, zonder dien Yergun
geval vaststaat, dat de Staat bet vischrecht ning, verboden wordt zich op in uitsluitend 
op perceel 68 verpncht heeft a.an J. Moelker gebruik gegeven plaatsen te bevinden, als uit 
en aan dezen a.Ileen, daaruit volgt dat, in a.rtikel 19, waarbij verschillendc handelingen 
verband met a.rt. 36 g, bier a.rt. 17 toepasselijk worden aangeduid, welke op of bij deze plaatsen 
i en de bekla.agden derhalve op perceel 68

1 

niet geoorloofd zijn, welke voorschriften on
slechts dan mogen visschen als zij daar - miskenbaar ten doe! hebben bet door de pacht 
betgeen zij niet zijn - rechthebbenden waren, verkregen recbt op de viscbplaa.ts tegen iedere 
of bonders van een als vorenomschreven ver- mogelijke aanranding of storing door anderen 
gunning van den rechthebbende, hetgeen in te beschermen ; 
casu J. Moelker is, a.an wien het vi chrecbt dat mitsdien de gronden waarop de Recht-
aldaar was verpaoht; bank hare uitspraak deed steunen . terecht door 

0. daaromtrent : den requirant zijn bestreden, doci, bet middel 
dat art. 36 g, bepalende dat in bet Zeeuwsche niet tot oa.ssa.tie kan leiden,omdat bet bewezen 

troomenvisscherijreglement, onder ,,in uitslui- verklaarde niet strafbaa.r is; 
tend gebruik gegeven plaatsen" wordt Yerstaa.n 0. tooh, dat blijkens het vorenvermeld 
,,plaatsen door den taat verpacht," daarbij art. 17 lid 1 van het Reglement, waarYan de 
niet onderscheidt of het gebruik dier plaatsen overtreding stra.fbaar i gesteld bij art. 39, 
wordt Yerpacht tot de visscherij in haren ge- alle vis oherij op plaatsen in uitsluitend gebruik 
heelen omvang, dan wel beperkt tot een be- gegenm, is verboden aan anderen dan den 
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rechthebbende en den houders van zijne ge
drukte of met inkt geschreven vergunning ; 

dat dus het met houder zijn van eene zoo
dauige vergunning van den rechthebbende is 
een bestanddeel der overtreding ; 

geplaatst en waa.rvan afschrift za.l worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 19den October 1920. 
WILHELMI NA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH: DE VISSER. 
( Uitgeg. 9 Nov. 1920.) 

20 October 1920. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip, waarop het besluit van 28 Septem
ber 1920 (Staatsblad n°. 760), tot vaststel
ling van een algemeenen maa.tregel van 
bestuur, houdende een regeling der premie
beta.ling door middel van dagzegels, in 
werking za.l treden. S. 792. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

dat nu bij het bestreden vonnis onder meer 
wel is bewezen verklaard, dat de gereq uireerden 
op meergenoemde plaats, welke aan J. Moelker 
was verpacht voor de vangst en teelt van 
oesters, mosselen en andere schelpdieren, alwaar 
de Staat der Nederlanden vischrechthebbende 
was, hebben gevischt, terwijl zij niet waren 
houders van eene vergunning van den visch• 
rechthebbende, maar niet, dat zij niet waren 
houders van de vergunning van den recht
hebbende op de door den Staat aan hem ver
pachte plaats J. ~foelker, zoodat het bewezen 1 
verklaardc niet valt onder het bereik van de Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid van 15 October 1920, n°. 6104, afdeeling 
1 Arbeidersverz~kering ; 

artt. 17 en 39 van het Reglement en de gere
quiroerden te dier zake terecht van alle rechts
vervolging zijn ontslagen : 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 October 1920. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet, van het Christelijk gymnasium te 
's-Gravenhage. S. 791. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen )Iinister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 Augustus 1920, n°. 2977 3, .afdeeling Hooger 
Onclerwijs; 

Gelet op artikel 157 der hoogeronderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 October 1920, n°. 28): 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 October 1920, n°. 3578 
afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Gelet op artikel 8 van Ons besluit van 28 
September 1920, (Staatsblad n°. 760), tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van be
stuur, houdende een regeling der premiebetaling 
door middel van dagzegels ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat Ons besluit van 28 September 

1920 (Staatsblad n°. 760) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, houden
de een regeling der premiebetaling door middel 
van dagzegels, in werking za.l treden met in
gang van 28 ovember 1920. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten October 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 1 Nnv. 1920.) 

20 October l h:lO. BE'ILUIT, betreffende het toe-Hebben goedgevonden en verstaan : j 
het Cbristelijk gymnasium te 'a.(J,,avenhage, kennen vau vergoedingen voor het bijwo-

van de Vereeruging ,,Het 's-Gravenhaa.gsch nen van vergaderingen van bijzondere com-
Christ elijk gymnasium", gevestigd te 's-Graven- ' missies voor georganiseerd overleg. S. 793. 
Jiag e, te rekenen van 1 September 1920 voor I Wu WILHELMINA, ENZ. 
een tijdperk van zes jaren aan te wjjzen als Op <le gemeenschappelijke voordracht van 
bevoegd, om, met inachtneming der desbetref- 1 Onze Ministers van Justitie en van Financien 
fende wettelijke voorschriften, aan zijne leer- van den 12den October 1920, 2de afdeeling A, 
lingen, die het onderwijs tot aan het einde heh- n°. 799, en van den 16den October 1920, 
ben bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam- 1 n°. 78, afdeeling Generale Thesaurie ; 
heid tot universita.ire studien af te geven, dat Gelet op de artlkelen 1 en 3 van Ons be
met het getuigschrift, in artikel 11 cler hooger- •luit van den 19den December 1918 (Staat-ablad 
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgestelcl. n°. 804 A). gewijzigd bij Ons besluit van den 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 14den Juli 1919 (Staatsblad n°. 490) en op 
Wetenschappen is bela-st met de uitvoering van Ons besluit van den 17den Juli 1920 (Staat.sbwd 
<lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden n". 613) ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 November 1920 te bepalen : 

Art. 1. Aan de voorzitters, de leden, hunne 
plaatsvervangers, de secretarissen en de 
adjunct-secretarissen der bijzondere commis
sies voor georganiseerd overleg, door Onzen 
Minister van Justitie ingesteld of nog in te 
1,tellen, wordt voor elke vergadering, hetzij 
van de volle commissie, of van een harer sub
commissio.n, die zij bijwonen, een vacatiegeld 
verleend van f 4. Twee of meer vergaderingen 
op denzelfden <lag gelden voor eene vergade
ring. 

2. Het bepaalde in het voorgaaud a rtike.l 
is mede van toepassing op bezoldigde burger
lij ke en militaire landsdienaren. 

3. In afwijking van het daaromtrent ge-
1,telde in artikel 2 van het Reisbesluit 1916 
{Staatsblad n°. 451 van 1915) worden de leden 
en hunne plaatsvervangers, bedoeld in artikel 1, 
gerangschikt in de derde klasse B van <lit be-
1,luit, voor zoover zij niet als burgerlijk of 
militair landsdienaar, of als gepensionneerd, 
op wachtgeld gesteld of op non-activiteit ge
steld landsdienaar in eene hoogere klasse zijn 
gerangschikt , in welk geval zij naar deze 
laatstbedoelde klasse Feclareeren, 

Onze Minister van JJstitie is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift, 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken- I 
kamer. 

Het Loo, den 20sten October 1920. 
WILREV.UNA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK . 

De Mini-~ter van Financien, DE VRIES, 

( Uitge,g. 29 Oct. 1920.) 

22 October 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Overgangsbesluit 1920. S. 794. 

, WIJ WILHELMINA, i;:NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 11 October 1920, n°. 3536, afdeeling 
~.\rbeid; 

Gezien artikel 27 der Arbeidswet 1919; 
Den Raad van State gehoord (advies van 19 

October 1920, no. 46) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen genoern

den Minister van 20 October 1920, n°. 3800, 
afdeeling Arbeid : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In kolom III van den staat, voor

komende in artikel 1, eerste lid, van het Over
gangsbesluit 1920 worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. in de plaats van het woord ,,mannen", dat 
vermeld is achter de in kolom I van dien staat 
voorkomende opsomming : ,,Constructiewerk
plaatsen, ijzer- en staalgieterijen, machinefa
brieken, stoomketelmakerijen, scheepsbouw
werven, fabrieken van spoor- en tramwegmate
riaal, ijzer- en staalstanzerijen en ·perserijen, 
fabrieken van ijzeren en stalen schroeven, bou
ten en moeren, ijzerdraadtrekkerijen, spijker- en 
draadnagelfabrieken, staalwalserijen", worden 
gelezen de woorden ,,mannelijke arbeiders" ; 

b. in de plaats van het woord ,,mannen", 
dat vermeld is achter de in kolom I van voor
noemden staat voorkomende opsomming : 
,,Textiel-appreteerderijen, -bleekerijen, -druk
kerijen, -ververijen, bandfabrieken, fabrieken 
van poetskatoen, haspelarijen, kapok- en watten
fabrieken, kunstwolfabrieken, ruwerijen, spinne
rijen, spoelerijen, tricotfabrieken, twijnerijen, 
veterbandfabrieken, weverijen, wolwasscherij 
en" , wordt gelezen het woord ,,arbeiders". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden <lag na <lien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van <lit besluit, dat in het Staat blad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 22sten OctobP-r 1920. 

WILHELMINA. 

De lVIinister van Arbeid, AALBERSE, 

(Uitgeg. 28 Oct. 1920.) 

22 October 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
Arbeidsbesluit 1920. S. 795. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen -Minister van 
Arbeid van 4 October 1920, n°. 3390, afdeeling 
Arbeid; 

Gezien a rtikel 10, eerste lid, der Ar beidswet 
1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1920, no. j7); 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 20 October 1920, n°. 3801, 
afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art . I. In het tweede lid van artikel 16 van 

het Arbeidsbesluit 1920 wordt in plaat, ,an 
,,gedeelten, waarvan de hoogte minder bedraagt 
dan 2 Meter of meer dan 5 Meter'.' gelezen : 
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,.gedeelten, waarvan de hoogte minder bedraagt I 
dan 2 Meter, noch de gedeelten, gelegen boven 
eene hoogte van 5 Meter" . 

Art. II. In het derde lid van artikel 56 van 
het Arbeidsbesluit 1920 wordt in plaats van ,.die 
gedeelten van het lokaal, waa,r de hoogte minder 
dan 2,50 M. of meer dan 5 M. bedraagt" gelezen : 
,,die gedeelten van het lokaal, waar de hoogte 
minder dan 2,50 M. bedraagt, noch de gedeelten, 
gelegen boven eene hoogte van 5 M." 

Art. III. In het tweede lid van artikel 64 
van het Arbeidsbesluit 1920 wordt in plaats van 
,,die gedeelten van het lokaal, waa r de hoogte 
minder dan 2 M. of meer dan 5 M. bedraagt" 
gelezen , ,,die gedeelten van het lokaal, waar de 
hoogte minder dan 2 M. bedraagt, noch de ge
deelten, gelegen boven eene hoogte van 5 M." 

Art . IV. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staat8blad, waarin het ge
plaatst is. 

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

Ret Loo, den 22sten October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 1 No,.,. 192:. ) 

23 October 1920, BESLUIT, houdende : 
A. intrekking van het Diplomatiek Reg

lement 1912 (Staat.!blad n°. 289) alsmede 
der Koninklijke Besluiten van 25 April 1918 
(Staatsblad n°. 266) en van 27 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 41) ; 

B. vaststelling van een nieuw reglement 
voor den Diplomatieken Dienst. S. 796. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Buitenla.ndsche Zaken van den l 7den Septem
ber 1920, Kabinet van den Minister, n°. 11 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12den October 1920, n°. 29) ; 

Gezien h~t nader rapport van Onzen genoem
den Minister van den 19den October 1920, 
Kabinet van den Minister n°. 6; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A. In te trekken het Diplomatiek Regle

ment, vastgesteld bij Ons besluit van 5 Sep
tember 1912 (Staat8blad n°. 289), alsmede Onze 
besluiten van 25 April 1918 (Staat8blad n°. 266) 
en van 27 Januari 1920 (Staatsblad n°. 41) ; 

B. Vast te stellen het ·rnlgencle 

REGLE~1ENT VOOR DEN DIPLO)fA · 
TIEKEN DIENST. 

HOOFDSTUK I. 

Van de rangen der diplomaJ.ieke ambtenaren, van 
hunne benoeming, bevordering, ter-beschikking

stelling en ontslag. 

Art. 1. De diplomatieke ambtenaren wor
den door Ons benoemd, bevorclerd, ter beschik
king gesteld en ontslagen. 

2. De rangen van Onze cliplomatieke amb
tenaren worden vastgesteld als volgt : 

a. voor hoofclen van vaste zendingen : 
Buitengewone Gezanten en Gevolmachtigcle 

Ministers der eerste klasse ; 
Buitengewone Gezanten en Gevolmachtigde 

Ministers der tweede kla se ; 
b. voor de ondergescbikten : 
Gezantschapsraden; 
Gezantschapssecretadssen cler eerste klasse ; 
Gezantscha.pssecretarissen der tweede klasse; 
Gezantschapsattache's. 
3. Tot hoofden van Onze vaste zendingen 

buitensla.nds worden bij voorkeur benoemd zij • 
die de ondergeschikte diplomatieke rangen door-
loopen hebben. ; 

4. De Gezantschap raden worden bijikeuze 
benoemd uit de Geza.ntschapssecretarissen der 
eerste klasse, die tenminste drie jaren in dien 
rang zijn werkza.am geweest. 

De Gezantschap secretarissen der eerste klas
se worden bij keuze benoemd uit de Gezant
schapssecretarissen der tweede klasse, die ten
minste drie jaren in dien rang zijn werkzaa.m. 
geweest. 

Voor eene benoeming tot Gezant~chapc,sec
reta.ris der tweede kla.sse komen slechts Gezant
scbapsattache's na. minstens tweejarige in ieder
opzicht voldoende dienstverrichting als zoo
danig in a-anmerking, nadat zij het in art.\7 
vermeld exa.men met gunstigen uitsla.g hebben 
afgelegd. 

5. Tot Gezantschapsattache kunnen alleen 
worden benoemd mannelijke Nederlanders, die;, 

1°. den leeftijd van 23 jaar hebben bereikt; 
2°. overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 

voor den Diplomatieken Dienst bekwaam en 
geschikt zijn geoordeeld. 

Hij, die zich aa.n dat onderzoek wenscht te 
onderwerpen, wendt zich bij gezegeld verzoek
schrift tot Onzen Minister van Buitenla.ndsche 
Za.ken, die daarop beschi1.-t. 

6. Het onderwek naar de bekwaa.mheid en 
de geschiktheid voor den diplomatieken dienst 
worclt, overeenkomstig een door Ons goeclge-
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keurd reglement, ingesteld door eene door Ons 
te benoemen Commissie van 5 lede n, a.an welke 
een ambtena.a.r van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken a.ls secretaris wordt toegevoegd. 

Op voorstel van deze commiss ie za.l Onze 
Minister van Buitenlandsche Zaken eenen can
didaat a.an het Ministerie vari Buit enlandsche 
Zaken of a.an eene Onzer vaste zenclingen buitens
lands een proeftijd kunnen doen ondergaan, 
waarvan de duur ter bepaling van dien Minister 
sta.a.t. 

Gedurende dien proe~ijd draagt de candidaa.t 
den na.a.m van : candidaat-attache. 

7. Het examen, a.f te leggen door de Gezant
scha.psatta.che's om tot Geza.ntschapssecreta.ris 
der tweede klasse te kunnen worden benoemd, 
wordt overeenkomstig een door Ons goedge
keurd reglement a.fgenomen door eene door Ons 
te benoemen Commissie van 5 leden, a.an welke 
een ambtenaar van het Ministerie van Buiten
landsche Zaken a.ls secretaris wordt toegevoegd. 

8. De Commissien bedoeld in de artikelen 
6 en 7 worden door den voorzitter, daartoe door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken uit
genoodigd, opgeroepen zoo dikwerf het belang 
van den clieust zulks vordert. 

HOOFDSTUK II. 

Van bezoldiginp en toelagen. 

9. De a.a.nvangsjaarwedde der Gezantschaps
attache's bedraagt f 2500. 

Dit bedrag wo1·dt telkens na een jaar dienst 
met f 200 verhoogd totdat een bedrag van f 3500 
is bereikt. 

10. De aanvangsjaarwedde der Gezantschaps
secretari ~en der tweede klasse bedra.a.gt f 4000. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaar dienst 
met f 200 verhoogd totdat een bedrag van f 5000 
is bereikt. 

11. De · aanvangsjaarwedde der Gezant
scha pssecretarissen der eerste klasse bedraagt 
f 4800. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaren dienst 
met f 500 verhoogd totdat een bedrag van f 6300 
is bereikt. 

12. De aanvangs jaarwedde der Gezant
schapsraden bedraagt £ 6000. 

Dit bedra.g wordt telkens na twee jaar dienst 
met f 500 verhoogd totdat een bedrag van f 7500 
is bereikt. 

Bij benoeming tot Gezantschapssecretaris der 
tweede klasse, Gezantscha pssecretaris der eerste 
klasse en Gezantschapsraad wordt tenminste de 
wedde toegekencl, laatstelij k genoten in den 
Jageren rang. 

13. De aanvangsjaarwedde der hoofden van 

Onze vaste zendingen buitenslands bedraagt 
f 8000. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaren dienst 
met f 1000 verhoogd totdat een bedrag van 
£ 10,000 is bereikt. 

Met afwijking van het bepaalde in bet eerste 
en tweede lid, genieten de hoofden van Onze 
vaste zendingen in Belgie, Duitschland, Frank
rijk, Groot-Britannie en de Vereenigde Staten 
van Amerika etme onveranderlijke jaarwedde 
van £ 12,000. 

14. Het genot der jaarwedde gaat in met 
den dag waarop de benoeming ingaat. Bijal
dien in bet besluit van benoeming geen datum 
van ingang is vermeld, gaat de jaarwedde in 
met den dag wa.a.rop bet ambt wordt aanvaard. 

De toekenning van de periodieke verhoogin
gen geschiedt door Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken. 

15. De hoofden van Onze vaste zendingen 
buitenslands genieten nevens hunne jaarwedden 
eene verblijfsvergoeding tot zoodanig bedrag 
a.la door Ons voor elken post afzonderlijk zal 
zijn vastgesteld. 

Desgelijks genieten de ondergeschikte diplo
matieke ambtenaren, zoolang zij aan eene van 
Onze vaste zendingen buitenslands werkzaam 

1 zijn, nevens hunne ja.a.rwedde, eene verblijfs -
1 vergoeding, waarvan het bedrag voor elk geva.l 

door Ons wordt vastgesteld. 
In geval van overlijden word t de in het eerste' 

en tweede lid bedoelde verblijfsvergoeding, aan 
den diplomatieken ambtenaar toegekend, uit
betaald a.an zijn gezin tot en met drie maanden 
na het overlijden. 

Aan den ondergeschikten diplomatieken amb
tena.a.r, die gedurende de afwezigheid of ont
stentenis van den titularis van den post met de 
tijdelijke waarneming van dien post bela.st 
wordt, wordt voor het tijdvak van die waar
neming een toesla.g op de voor hem va.stgestelde 
verblijfsvergoeding toegekend, waarvan het 
bedra.g door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken wordt vastgei;teld op minstens 15 
en hoogstens 20 gulden per dag. 

16. De diplomatieke ambtenaren, die a.an 
het Ministerie van Buitenla.ndsche Zaken of 
aan een Consulairen post worden werkzaam ge
steld, genieten voor den duur van die werk
za.amheid, nevens hunne ja.a.rwedde, eene toe
la.ge, wa.arvan het bedrag voor elk geval door 
Onzen Minister va.n Buitenlandsche Zaken 
wordt bepaald. 

HooFDSTUK ITI. 

Van afwezigheid en verlof. 

17. De hoofden Onzer vaste zendingen bui-
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tenslands behoeven Ons verlof om het land te 
verlaten waar zij gevestigd zijn ; tenzij bjjwn
dere redenen eene verlenging wettigen zal dat 
verlof jaarlijks den duur van 2 maanden, buiten 
den tijcl voor de heen- en terugreis van en naar 
Nederland langs den kortsten weg benoocligd, 
niet t e boven gaan. 

Aan de ondergeschikte diplomatieke amb
tenaren kan door Onzen M.inister van Buiten
landsche Zakeu een jaarlijksch verlof van hoog
stens 6 weken, met inbegrip van de heen- en 
terugreis, worden verleencl. 

Voor de buiten Europa gevestigde cliploma
tieke ambtenaren worden, indien zij in een ja.ar 
geen verlof hebben genoten, de in het eerste en 
het tweecle lid van dit artikel gestelde maxima. 
voor het daaropvolgend jaar verdubbeld. Heb
ben zij in 2 achtereenvolgende jaren geen verlof 
genoten clan bedra.gen die maxima voor het 
eerstvolgend verlof het drievoudige en zal ook 
voor de ondergeschikte cliplomatieke ambte
naren de tijd voor de been- en terugreis naar 
en van Nederland langs den kortsten weg niet 
worden medegerekend. 

Bij onvoorziene dringende bela.ngen van den 
dienst of br langen van persoonlijken aa.rd, kun
nen Onze boofden van zenrungen, alvorens het 
gevraagde V!'rlof te hebben bekomen, zicb van 
hunne standplaats verwijderen, mits onmiddel
lijk daarvan voorloopig per telegraaf kennis
gevende aan Onzen Miruster van Buitenland
sche Zaken en na behoorlijk in de leiding der 
zaken van hunnen post t e hebben voorzien. 

Het aan hunne zendingen toegevoegde per
soneel kan in dergelijke gevallen zich met hunne 
vergunning verwijderen, behoudens gelijktijdige 
kennisgeving aan Onzen Miruster van Buiten
landsche Zaken. 

18. De door de hoofden Onzer vaste zen
rungen buitenslands genoten verblijfsvergoe
ding wordt tijdens hunne afwezigheid met ver
lof, inruen deze meer dan 8 dagen duurt, ge
kort met een bedrag van 15 gulden per dag. 

Onverminderd het bepaalde bij het vorige 
lid ondergaat, ingeval de duur der afwezigheid 
met verlof in een jaar de in art. 17 genoemde 
maxima te boven gaat, de verblijfsvergoerung 
van de boofden Onzer vaste zendingen voor 
e lken dag van dien langeren duur nog een ver
clere korting van een-clerde van het bedrag, 
dat bij aanwezigheid op de standplaats zou zijn 
genoten. 

19. De hoofden Onzer vaste zendingen 
buitenslands beboeven de vergunning van On
zen M.inister van Buitenlandsche Zaken om met 
beboud van de leiding der aangelegenheden van 

hunnen ruplomatieken post, hun verblijf binnen 
bun ressort te verplaatsen. 

Zij behoeven gelijke vergunrung om binnen 

I
, bun ressort !anger clan 8 dagen van hunne woon

plaats afwezig te zijn. 
Wanneer zij zich voor minder dan 8, <loch 

voor meer dan 3 dagen van hunne woonplaats 
wenschen te verwijderen, geven zij daarvan 
zoo mogelijk daags v66r hun vertrek aan Onzen 
Miruster van Buitenlandsche Zaken kennis. 

De ondergeschikte diplomatieke ambtenaren 
behoeven tot de afwezigheid bij de vorige zinsne
den bedoeld, vergunning van het hoofcl cler zen
ding, ender w:ien zij geplaatst zijn. 

HOOFDSTUK IV. 

Van reiskosten en kosten van vestiging. 

20. In geval van reizen wegens dienstzaken 
zullen aan de diplomatieke ambtenaren reis - en 
verblijfkosten worden ve1·goed. 

Bij plaatsing, overplaatsing, eervol ontslag 
en ter-beschikking-stelling zullen hun de reis
en verblijfkosten, alsmede die van hun gezin 
en ten hoogste 3 bedienden, naar hunnen nieu
wen post of naar Nederland vergoed worden. 

Bovendien zullen hun de kosten van verhui
zing vergoed worden tot een telkenmale door 
Ons vast te stellen bedrag. 

Aan ondergeschikte diplomatieke ambtenaren 
worden voor eene tijdelijke plaatsing, den duur 
van 2 maanden niet te bovengaande, geen reis
en verblijfkosten voor hun gezin en bedienden 
vergoed. 

In geval van overlijden van een diplomatiek 
ambtenaar ontvangt zijn gezin eene door Ons 
in elk afzonderlijk geval vast te stellen vergoe
ding voor de reis- en verblijfkosten naar Neder
land of naar de plaats , wa.ar het zich gaat vesti
gen, alsook voor de kosten van verhuizing der
waarts. 

21. Ter vergoeding van kosten van vesti
ging en verplaatsing wordt aan de hoofden 
Onzer vaste zendingen buitenslands toegekend 
bij eerste vestiging een bedrag van twintig 
duizend gulden, bij iedere volgende verplaat
sing een bedrag van vijf duizend gulden. 

Deze bedragen worden tot de helft te;ug
gebracht bij vestiging op of verplaatsing naar 
een post waar een Rijksgezantschapsgebouw 
gevestigd is, waarvan de ontvangvertrekken 
van Rijkswege gemeubeld zijn. 

Voor de thans in dienst zijnde hoofden van 
vaste zendingen wordt de vergoerung der kos
ten van verplaatsing door Ons voor iecler geval 
afzonclerlijk geregeld. 

Van het bij eerste vestiging of bij verplaat -



955 23 0 C TOBER. 1920 

. ing toegekencle bedrag is restitutie verschul
digcl, inclien de belanghebbende binnen de twee 
jaa.r, op zijn verzoek, wordt ter beschlkking ge-
teld of ontslagen. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, kan 
hiervan kwijtschekling worden verleend. 

liOOFDSTUK V. 

Van het disponibiliteitstraktement. 

22. De diplomatieke ambtenaren kunnen 
ten allen tijde door Ons ter beschikking worden 
gesteld. Zij kunnen alsdan gedurende t en 
hoogste drie jaren in het genot worden gesteld 
van een disponib1liteitstraktement, dat voor 
het eerste jaar gelijk is aan de laatstelijk door 
hen genoten jaarwedde, voor het tweede jaar 
twee-clerden en voor het derde jaa,r de helft dier 
jaarwedde bedraagt. 

HOOFDSTUK VI. 

Van den diplomatieken dienst. 

23. De hoofden Onzer vaste zenclingen bui
tenslands leggen, alvorens hunne betrekkingen 
te aanvaa,rden, in Onze handen, ieder op de 
wijze van zijne godsdienstige gezindheid, den 
navolgenden eed of de navolgende belofte af : 

,,Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
worden benoemd, directelijk of indirectelijk 
aan geene personen, hetzij in of buiten het be
stuur, onder wat na,am of voorwendsel, eenig 
giften of gaven beloofd of gegeven heb, noch 
geven zal. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege
naamd in deze betrekhlng te doen of te laten, 
Yan niemand hoegenaamd eeruge beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin en 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten 
des Rijks en dat ik, in de vervulling der mij 
toevertrouwde diplomatieke ta.ak, de plichten, 
die de wet en de instructien der Korungin aan 
mijn ambt verbinden of zullen verbinden, eerlijk 
en vlijtig vervullen en de belangen van Neder
land met al mijn vermogen voorstaan en bevor
deren zal. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. · 
(Dat verklaar en beloof ik.)" 
Zij staan onder verband van dien eed of be

lofte gedurende hun verdere diplomatieke loop
baan zonder herhaling daarvan bij verplaatsing. 

Onze Gezantschapsattache's leggen, alvorens 
hunne betrekking te aanvaarden, ieder op de 
wijze zijner godsdienstige gezindheid, clenzelfden 

eed of belofte af in banclen van Onzen Mi uister 
van Buitenlandsche Zaken. 

Zij staan onder verbancl van clien eed of van 
die belofte gedurende hun verdere diplomatieke 
loopbaan, zonder herhaling daarvan in geval van 
verplaatsing of bevordering. Bij bunne be
noeming tot hoofd van eene Onzer vaste zen
dingen buitenslancls, leggen zij evenwel den 
voor hoofden van vaste zendingen buitenslands 
hlervoren bedoelden eecl of belofte in Onze 
handen af. 

24. '\Vanneer voor de richtige vervulling van 
den dienst zulks door Ons wenschelijk wordt 
geacht, kan aan Onze diplomatieke ambtenaren 
tijdelijk of persoonlijk een andere diplomatieke 
titel worden verleend clan die, verbonden aan 
den hun toekomenclen cliplomatieken rang. 

Zij behouden evenwel in clat geval de plaats 
in de ranglijst der diplomatieke ambtenaren, 
welke zij aan hunne aanstelling ontleenen. 

25. Zonder uitdrukkelijke machtiging van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ma
ken de diplomatieke ambtenaren geen stukken 
openbaar, die hun in hunne ambtelijke hoe
danigheid toevertrouwd zijn of tot hun archief 
behooren en nemen zij geenerlei dee] a.an be
scherming of bestuur van instellingen of onder
nemingen. 

26. De hoofden Onzer vaste zendingen bw
tenslands mogen met Onze vergunning een of 
meer Nederlanders als honoraire attache's bij 
hunne zencling aanstellen. 

Zoodanige honoraire attache's doen slechts 
dienst onder de verantwoordelijkheid van het 
hoofd der zending door wien zij zijn aangesteld 
en kunnen steeds door hem worden ontslagen ; 
zij zijn geen Staatsambtenaren, worden van 
Staatswege niet bezoldigd en zijn onbevoegd tot 
het teekenen van ambtelijke stukken. 

27. De landen waar vaste zendingen worden 
onderhouden, de standplaatsen waar die zullen 
ziju gevestigd en de diplomatieke rang der 
ambtenaren aan het hoofd daarvan geplaatst, 
worden door Ons naar behoefte aangewezen 
en geregeld. 

Alvorens hunne betrekking te aanvaarden 
worden de hoofden Onzer vaste zendingen bui-

1 tenslands van de noodige instructien ten aan -
I zien van hunne dienstverrichting voorzien. 

28. Voor elken diplomatieken post wordt 
naar de eischen van den clienst door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken geregeld 
welke ondergeschikte diplomatieke ambtenaren, 
candidaat-attache's, tolken, kanseliers of zoo 
danig antler personeel a.ls noodig kan worden 
geacht, daaraan kunnen worden toegevoegd. 
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29. De aan Onze vaste zendingen buitens• 
lands toegevoegde ondergeschikte diplomatieke 
ambtenaren, candidaat-attache's, tolken, kan• 
seliers of antler personeel staan onder de bevelen 
van de hoofden daarvan. Hunne verdere ver• 
plichtingen worden zoo noodig bij afwnderlijke, 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
vast te stellen, instructie geregeld. 

30. Alles wat betrekking heeft tot buiten• 
gewone en tijdelijke diplomatieke zendingen, 
door Ons af te vaardigen wanneer Wij zulks 
noodig of dienstig achten, zal door Ons voor 
elk voorkomend geval afzonderlijk warden ge
regeld. 

31. De diplomatieke ambtenaar, die be
noemd wordt tot Chef van het Kabinet van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zake.1 of 
tijdelijk aan het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken of aan een oonsulairen post wordt werk• , 
zaam gesteld, behoudt zijne jaarwedde, zijn 
diplomatieken rang en aanspraak op bevorde• 
ring. 

0VERGA.NGSBEPALINGEN .. 

32. De ondergeschikte diplomatieke amb
tenaren, die bij het in Werking treden van dit 
reglement eene hoogere jaarwedde genieten dan 
bun volgens artikel 10 of 11 zonde toekomen, 
behouden hunne tegenwoordige jaarwedde en 
aanspraak op de hun bij het Diplomatiek Reg• 
lement 1912 \Staatsbla.d n°. 289) verzekerde 
periodieke verboogingen, totdat zij krachtens 
het tegenwoordig reglement voor eene hoogere 
jaarwedde in aanmerking zijn gebracht. 

33. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
bij de bevordering van de op 1 December 1920 
in dienst zijnde ondergeschikte diplomatieke 
ambtenaren tot den naastvolgenden hoogeren 
rang, af te wijken van de in artikel 4 genoemde 
termijnen. 

Eveneens behouden wij Ons de bevoegdheid 
voor tot den lsten December 1920 candidaten 
voor den diplomatieken dienst, die gedurende 
ten minste twee jaa r werkzaam zijn geweest 
bij Onze gezantschappen, met afwijking van 
het bepaalde bij artikel 5, te benoemen tot 

·gezantschapsattache zonder dat zij aan het in 
artikel 6 bedoelde onderzoek zijn onderworpen. 

De in het vorige lid genoemde termijn wordt 
teruggebracht tot ten minste een jaar voor de 
candidaten, die den doctoralen graad aan eene 
Nederlandsche universiteit of aan de Handels• 
hoogeschool hebben verworven. 

SLOTBEP ALING. 

Dit reglement treedt in Werking op den twee• 
den dag na dien der dagteekening van bet Staats• 

' blad waarin het geplaatst is, behoudens dat de 
bepalingen van de artikelen 2, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 en 22 geacht zullen worden te zijn 

I in werking getreden den eersten Januari 1920. 
Het kan worden aangehaald onder den titel 

van ,,Diplomatiek Reglement" met vermelding 
van jaargang en nummer van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het• 
welk geplaatst zal worden in het Staatsblad en 
waarvan afschrift zalworden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene R eken• 
kamer. 

Het Loo, den 23sten October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Biiitenlandsche Zaken, 
VA~ KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 8 Nov. 1920. ) 

23 October 1920. BESLUI'r tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit rnn 1 December 1913 
(StCW,/sblad n°. 420) en van het Koninklijk 
Besluit van 17 Maart 1914 (Staatsblad 
no. 150). S. 797. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers Yan 
Financien, van Binnenlandsche Zaken en van 
Buitenlandsche Zaken, van 12 Augustus 1920, 
n°. 80, afd. Pensioenen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 28 
September 1920, n°. 53) ; 

Gelet op het nader rapport van ,,Onze voor
noemde Ministers van 5 October 1920, n°. 129, 
afdeeling Pensioenen; 12 October 1920, n°. 
12216, afdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
afdeeling Algemeen Secretariaat, n°. 24846, 
d.d. 20 October 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. Uit het eerste lid van artikel 4 van 

Ons besluit van 1 December 1913 (Staatsblad 
n°. 420), en uit het eerste lid van artikel 5 van 
Ons besluit van 17 Maart 1914 (Staatsblad 
n°. 150) vervallen de woorden : ,,ten hoogste 
vijf gulden of, is de betrckkene een specialist 
voor een onderdeel cler geneeskunde". 

2. Dit b~sluit wordt geacht in werking te 
zijn getreden met 1 Juli 1920. 

Onze voornoemde Ministers zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk gelijktijdig in het Staats• 
blad en de Staatscourcmt zal worden geplaatst 
en. waarvan afschrift zal worclen gezonden aan 
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den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
i_n afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. Het ·Loo, den 23sten October 1920. 

WILHELMINA. 
De Jlfinister van Financien. DE Vnrns. 
De 11finister van Binnenlandsche Zciken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De 11!.inister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN IL.-RNEBEEK. 
( Uitgeg. 15 Nov. 1920.) 

Het Loo, den 25sten October 1920. 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 12 Nov. 1920. ) 

27 October 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het Rijkstelefoonreglement 1919. S. 799. 

25 October 1920. BESLUIT tot verduidelijking ,

1 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
van de strekking der bepaling, vervat in -In aanmerking nemende, dat het wenschelijk 
art. 1, 3° van het K oninklijk besluit van is over te gaan tot wijziging van eenige bepalin-
6 Februari 1911 (Staatsblad n°. 45), sedert gen van het Rijkstelefoonr\)glement 1919, vast
gewijzigd, tot uitvoering van de artikelen gesteld bij Koninklijk besluit van 6 December 
1, 4 en 5 der ,,Trek.!:tondenwet" 1910 1919 (Staatsblad n°. 803); 
(Staatsblad n°. 203). S. 798. Op de voordracht van Onzen Min_ister van 

WrJ WILHELMINA, ENZ. Waterstaat van den 25 September 1920, n°. 13, 
Op de voordracht van Onzen Minister van AH~-cling Posterij en en Telegrafie; 

Binnenlandsche Zaken van 1 September 1920, Den Raad van Stat e gehoord (advies van den 
n°. 10733, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 12 October 1920, n°. 27); 

Den Raad van State gehoord (advies van Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
5 October 1920, n°. 44) ; noemden Minister van den 21 October 1920, 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis- n°. 14, Afdeeling Posterijen en Telegrafi<" ; 
t er van Binnenlandsche Zaken van 20 October . Hebben goedgevonden en verstaan te be-
1920, n°. 12398, Afdeeling Binnenlandsch Be- palen hetgeen volgt : 
stuur; Art. 1. Het bepaalde in artikel 11, sub d, k, 

Overwegende: dat het wenschelijk is de strek- n en o van het Rijkstelefoonreglement 1919 
king te verduidelijken van de bepaling, vervat wordt gelezen als volgt : 
in artikel 1, 3° van Ons besluit van 6 Februari ,,d. gesprekken over dienstzaken, gevoerd 
1911 (Staatsblad n°. ·45), zooals die bepaling be- door den Chef van d~n Generalen Staf, door 
hoort te worden gelezen na de wijzigingen daar- den Commandant van het Veldleger, door den 
in aangebracht bij .Onze besluiten achtereen- Inspecteur der Koninklijke Marechaussee, door 
volgend van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 143), den Inspecteur van den Vrijwilligen Landstorm, 
28 Augustus 1914 (Staatsblad no. 431), 24 Juni door de bevelhebbers in de militaireafdeelinge1v 
1915 (Staatsblad n°. 289), 28 Juli 1916 (Staats- linien en stellingen, door den Chef van den 
blad n°. 335) en 5 October 1917 (Staatsblad no. Marinestaf, door de Commandanten en onder-
597), mede in verband met Ons besluit van 24 commandanten der Marine, alsmede gesprekken 
November 1919 (Staatsblad n°. 771); over dienstzaken, gevoerd door de Directeuren 

Hebben goedgevonden en verstaan: van's Rijks werven en van -het Marine-etablis-
10. in te trekken Onze voormelde beRluit-en sement te Amsterdam met den Minister van 

van 12 Juni 1911 (Staatsblad n°. 143), 28 Angus- Marine en de gesj:lrekken over dienstzaken, 
tu~ 1914 (Staatsblad n°. 431), 24 Juni 1915 gevoerd door de bevelvoerende officieren van de 
(Staatsb/,ad n°. 289), 28 Juli 1916 (Staatsblad schepen van Harer Majesteits vloot met den 
n°. 335), 5 October 1917 (Staatsblad n°. 597) en Minister van Marine en met de Commandanten 
24 November 1919 (Staatsblad n°. 771) ; en ondercommandanten der Ma.rine, een en 

2°. te bepalen, dat artikel 1. 3° van Ons be- ander, w'anneer bij de aanvraag uitdrukkelijk 
sluit van 6 Februari 1911 (Staatsblad no. 45) behandeling a.ls Regeeringsgesprek wordt ver-
wordt gelezen als volgt : · langd ; 

,,3°. honden met eene geringere schouder- ,,k. gesprekken door de hoofden der kust • 
hoogte dan zestig centimeter, indien zij v66r wachtposten, omtrent al wat betrekking heeft 
de kar worden gespannen; vijhig centimeter, op de kustbewaking, gevoerd met de redding
indien zij onder de kar worden gespannen". maatschappijen, sleepdiensten en bergings-

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is maats~happijen, met de Commissarissen en 
belast met. de uitvoering van dit besluit, het- Inspecteurs van het loodswezen, met de Com-
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mandanten der Marine en andere autoriteiten 4. Dit beshtit treedt in werk.ing op den 
en met elkander onderling, a.Jsmede de gesprek- tweeden dag na. dien der dagteekening ,an het 
ken, betreffende deu kustwachtdienst, gevoerd I Staatsblad, wa.arin het is geplaatst. 
door de Inspecteurs van het loodswezen, de Onze voornoemde Minister is belast met de 
Commissarissen van het loodswezen en den uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
Chef cler militaire k:ustwacht (wat dezen la.at- blad zal worden gepla.atst en waarvan afschrift 
sten betreft, na instelling van den ,,voorloopigen zal worden gezonden a.a n den Raad van State_ 
militairen kustwachtdienst"), een en antler, Het Loo, den 27sten October 1920. 
wanneer bij de aanvraag uitdrukkelijk behan- WILHELJ.\UNA. 
deling a ls Regeeringsgesprek wordt yerlangd; De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG . 

,,n. dringende militaire gesprekken, welke ( Uitgeg. 25 Nov . 1920.) 
worden gevoerd, hetzij in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan- 27 
digheden, hetzij ingeval eenig grondgebied van 

October 1920. BESLUIT, houdende naclere 
wijziging van het Stoombesluit 1915 (Staats
blad 1915, n°. 83), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 5 Februari 1920 (Staatsblad 
11°. 55). S. 800. 

het Rijk in staat van oorlog of van beleg is ver
klaard en da.n van en naar dit gebied, uitsluitend 
door of met den Minister van Oorlog, door of 
met den Minister van Marine, door of met den 
Opperbevelhebber va.n La.nd- en Zeema.cht, of 
door of met door dezen daartoe gemachtigden ; 

,,o. militaire gesprekken, mede in de onder 
n genoemde gevallen, gevoerd door militaire 
Commandanten , wanneer bij de aanvraag uit
drukkelijk behandeling a.ls Regeeringsgesprek 
wordt verlangd" ; 

t erwijl in genoemd artikel na punt q wordt 
ingelascht eene nieuwe alinea onder letter r , 
luidende: 

,,gesprekken, welke worden gevoerd door het 
hoofd van het door het Ministerie van Land
bouw, Nijverheid en Handel ingestelde controle
bureau bij de Administratie van de Staatsmijnen 
te H eerlen met genoemd Departement", 

in verband waarmede de laatste alinea van 
meerbedoeld artikel wordt aangeduid door letter 
s in plaats van r. 

2. In artikel 17 van voornoemd R eglement 
wordt de eerste alinea sub II gelezen a.ls volgt: 

,,In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden en ingeval eenig 
grondgebied van h t,t Rijk in staat van oorlog 
of van beleg is verklaard, en dan van en naar 
dit gebied, volgen de Regeeringsgesprekken, 
gevoerd door of namens den Opperbevelhebber 
,an Land- en Zeemacht, op de Regeeringsge
sprekken onder b bedoeld". 

3 . H et laatste lid van het bepaalcle sub 8 
van artikel 19 van voornoemd Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

,,In de onder II van artikel 17 bedoelde om
standigheden kan voor dringende militai re ge
sprekken, wanneer zulks door den aanvrager 
bepaald noodzakelijk wordt geacht , de duur 
,-an reeds in gang zijnde Regeeringsgesprekken 
worden beperkt en moeten desverlangd andere 
in gang zijnde gesprekken worden onderbroken". 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 18 Augustus 1920, n°. 3198 , af
deeling Arbeid; 

Overwegende, dat het nooclig is het Stoom
besluit 1915 (Staat8blad 1915, n°. 83), gewijzigd 
bij Ons beR!uit van 5 Februari 1920 (Staatsblad 
no. 55), nader te wijzigen; 

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 1896, 
Staatsblad no. 69, laatstel ijk gewijzigd bij de 
wet van 22 Juni 1914, Staatsblad n°. 263); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1920, n°. 39) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen genoem
den Minister van 22 October 1920, n~. 3988 S, 
afdeeling Arbeid : 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. 1. In het eerste lid van artikel 84 

en in het eerste lid van artikel 88 van het Stoom-
besluit 1915 wordt in plaats van ,,opzichter" 
gelezen ,, technisch am btena1tr". 

2. In het derde lid van voornoemd artikel -! 
wordt in plaats van ,,opzichters" gelezen ,.tech
nische ambtenaren". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van de dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van rut besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaat st en waarva,n afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

H et Loo. den 27sten October 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 9 Nov. 1920.) 
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2i October 1920. BEsLUIT tot wijziging van het 
Reglement voor de Rijkskweekscholen voor 
Vroedvrouwen, vastgesteld bij besluit van 
n Juli 1902 (Staatsblad n°. 157), laatstelijk 
gewijzigd bij besluit van 24 Augustus 1916 
(Staatsblad n°. 422). S. 801. 

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

Arbeid, d.d. 1 Juni 1920, afdeeling Volksgezond
heid, n°. 7965 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
October 1920, no. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 October 1920, n°. 21C, 
afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa len : . 
Art. 1. Li het Reglement. voor de Rijks

kweekscholen voor Vroedvrouwen, vastgesteld 
bij besluit van 21 Juli 1902 (Staatsb/,ad n°. 157), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 24 Au
gustus 1916 (Staatsblad n°. 422), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

A. Het eerste en tweede lid van a.rtikel 3 
worden gelezen als volgt : 

Het onderwijs aan de kweekscholen omvat : 
a. de allereerste beginselen van natuur- en 

scheikunde ; 
b. den bouw en de verrichtingen van het 

menschelijk lichaam en de beginselen der bac
teriologie ; 

c. de theoretische en practische verloskunde: 
d. de zuigelingenverwrging en de kraam

vrouwenverpleging; 
e. de beginselen der sociale hygiene. 
De leerlingen ontvangen t evens voortgezet 

lager onderwijs. 
B. Het eerste lid van artikel 4 vervalt ; in 

het twcede lid wordt achter de woorden : ,,Het 
aantal uitwonende" gelezen : ,,en inwonende" . 

C. Het eerste lid van artikel 15 wordt ge
lezen als volgt : 

,,Het onderwijs, dat ook de verpleging omvat, 
yangt elk jaar in het begin van September a.an 
en eindigt elk jaar op den laatsten <lag van 
Augustus." 

D. Artikel 16 wordt gelezen als volgt : 
,,De leerlingen mogen zonder toestemming 

der Directie geen gedeelte van het onderwijs 
,erzuimen. Ter bijwoning van verlossingen 
en ter verpleging van kraamvrouwen en kin
deren, blijft ook gedurende de vacantie , een 
telkens door de Directie a.an te wijzen gedeelte 
der leerl.ingen in de kweekschool werkzaam. 
De bepaling geldt voor den geheelen duur ,an 
de cursus. Bij niet nakomen dezer verplichting 

is de nalat ige een som van £ 200 a.ls vergoeding 
voor het genoten onderricht aan den Staat ver
schuldigd. 

Desverkiezende kunnen de leerlingen geduren
de de vacantie in de kweekscholen blijven." 

E. H et tweede lid van a rtikel 18 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De leerlingen zijn gehouden gedurende twee 
of (wanneer het eerste lid van di t ai,tikel wordt 
toegepast) drie achtereen,olgende jarcn het on
derwijs bij te wonen voordat zij het theoretisch 
gedeelte van hct examen a.ls -vroedvrouw af!!'g
gen, tenzij door de Directie de vergunning daar
toe eerder gegeven wordt." 

2. De bij het · voorgaand artikel onder A. 
en E. in het Reglement voor de Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen aangebrachte wij
zigingen gelden niet voor haar, die bij het in 
werking treden van dit besluit reeds !anger clan 
een jaar a.ls leerling aan een der Rijkskweek
scholen voor vroedvi·ouwen waren ingeschrevcn, 
voorzoover zij er de voorkeur aan geven, het 
theoretisch en practisch examen gelijktijdig af 
te leggen na beeindiging van het tweede leeriaar. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad 
zal worden geplaat8t en a.an den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 27st en October 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 15 Nov. 1920.) 

27 October 1920. BESLUIT tot wijziging van het 
besluit van 12 Februari 1879, Staatsblad 
no. 36, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 
ll Maart 1914, Staatsblad n°. 148. S. 802. 

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

Arbeid, dd. 1 Juni 1920, Afdeeling Volksgezond
heid, n°. 7965; 

Den Raad van State gehoord (advies van. 
5 October 1920, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Mimster van 23 October 1920, n°. 21C, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van 12 Februari 1879, 

Staatsblad n°. 36, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 11 Maart 1914, Staatsblad n°. 148, 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

A. Het eerste lid van art. 10 wordt gelez n 
als volgt: 

,,Die zich aan het examen als vroedvrouw of 

1 apothekers-adsistent wenscht te onderwerpen, 
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wendt zich tot den Voorzitter der Commissie, 
onder overlegging der bewijzen, voor hare of 
zijne toelating bij de wet of bij dit besluit ge
vorderd". 

B. 1°. Aan artikel 12 onder A wordt toe
gevoegd: 

,,e. kennis van de verzorging van den ge
zonden zuigeling. 

,,f. kennis van de beginselen der sociale 
hygiene." 

2°. Aan het slot van voornoemd artikel 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 
,,Het practisch gedeelte van het examen wordt 
afgenomen ten minste tien maanden na het 
theoretisch gedeelte. 

Aan haar, die bij het theoretisch gedeelte van 
het examen voldaan heeft, wordt hiervan een 
bewijs uitgereikt, dat moet warden overgelegd 
bij de aanvrage om toelating tot het practisch 
gedeelte." 

2. Het in het voorgaand artikel bepaalde 
is niet van toepassing op haar, die bij het in
werking treden van <lit besluit reods !anger dan 
een Jaar als leerlinge aan een der Rijkskweek
scholen voor vroedvrouwen waren ingeschreven, 
voor zoover zij er de voorkeur aan geven, het 
theoretisch en practisch examen gelijktijdig 
af te leggen na beeindiging van het tweede leer• 
jaar. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in b,et Staatsblad 
geplaatst en a.an den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 27sten October 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 10 Nov. 1920.) 

27 October 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Al geeft de woningwet het vaststellen 

van een uitbreidingsplan en het leggen van 
bouwverboden aan als middelen om een 
stelselmatige bebouwing te verzekeren, 
toch blijft onafhankelijk daarvan voor de 
gemeente de bevoegclheid bestaan ten 
aanzien van dit onderwerp bijzondere 
bepalingen te treffen. 

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

den raad der gem. Haren (Groningen) t egen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Groningen van 15 April 1920, n°, Y le afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden a.an zijn 
besluit van 12 December 1919 tot wijziging 
der verordening betreffende het bouwen van 
woningen enz. in die gemeente ; 

Den Raad van State, .Afdeeling voor de Ge 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Sept. 1920, n°. 332; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 22 Oct. 1920, n°. 273,J,Afd. Volks
gezondheid ; 

0 ., dat de raad van Haren bij zijn beslui t 
van 12 Dec. 1919 in zijne verordening be
treffende het bouwen van woningen in die ge
meente wijzigingen heeft aangebracht; 

dat het volgens het gewijzigde art. 8 zal 
verboden zijn bouwterreinen aan te leggen, 
te verkavelen of in exploitatie te brengen 
tenzij met vergunning van den gemeenteraa<,l 
en in overeenstemming met de aan eene ver
leende vergunning verbonden voorwaarden, 
terwijl het gewijzigde 3e lid van art. 41 bed
steden verbiedt _ en voorts bepalingen behelst 
aangaande slaap- en woongelegenheid voor 
dienstboden ; 

dat Gedeputeerde Staten aan dit raadsbe
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden 
op grand dat de in de aanvulling van art. 8 
opgesloten ingrijpende beperking van het eigen
domsrecht, gesteld dat zij wettelijk geoorloofd 
waren, niet uit overwegingen van noodzake
lijkheid aan het algemeen belang ontleend te 
rechtvaardigen is, daar eene behoorlijke be
bouwing als de raad zich ten doe! stelt, ook 
langs andere door de woningwet aangewezen 
wegen kan worden verzekerd ; dat voorts de 
bepalingen van het gewijzigde art. 41, 3e lid , 
uitgezonderd de l e zijn, niet thuis behooren 
in Hoofdstuk II der Woningverordening, 
houdende voorschriften bij het bouwen in 
acht te nemen, doch in Hoofdstuk VI der ver
ordening, hetwellk voorschriften nopens be
hoorlijke bewoning bevat en wel overeenkom
stig de bedoeling van den raad met deze aan
vulling, dat zij niet van toepassing zullen 
zijn op de bestaande woningen ; dat de raad 
niet bereid is bevonden aan deze bezwaren 
tegemoet te komen ; 

dat de raad in beroep aanvoert dat de gem. 
Haren zich sterk uitbreidt, aan den zelfkant 
van de stad Groningen ligt en daarom bijzondere 
eischen heeft te stellen voor het bouwen van 
woningen, te meer omdat Ged. Staten bij de 
laatste grenswijziging aanmerking maakten als 
zoude de gemeente hare belangen in deze niet 
behoorlijk kunnen behartigen ; dat terwijl 
Ged. Staten aan de gem. Haren de gevraagde 
middelen daartoe onthouden, het verwondering 
wekt dat dit college onder dezelfde samen
stelling en omstandigheden twee maanden 
eerder de gevraagde goedkeuring we! heeft 
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gegeven aan de gem. Delfzijl, waar uitbreiding bouwverboden als middelen aangeeft ten einde 
in die mate in den eersten tijd bij lange na eene stelselmatige bebouwing te verzekeren, 
niet is te verwachten; dat de verordening niet • maar dat onafhankelijk hiervan voor de ge
.zoo zeer bedoelt de speculatie zelf te bestrijden I meente d~ bevoegdheid blijft bestaan ten aan
als we! het gevolg daarvan, met name het zien van <lit ondenyerp bijzondere bepalingen 
teweeg brengen van misstanden en ongewensch- te treffen ; 
it. e verkavelingen, hetgeen niet is te onder- 1 dat mitsdien het bezwaar van Geel. Staten 
vangon door een uitbreidingsplan of andere tegen de aanvulling van art. 8 is ongegrond; 
bepa.lingen betrekking hebbende op de afstan- dat daarentegen is gegrond het bezwaar 
<len der woningen onderling of tot de grenslijn I van hun College dat de nieuwe voorschriften 
cler erven ; dat tronwens Ged. Staten wel omtrent de huisvesting van dienstboden zijn 
.zeggen chit het doel op andere wijze kan worden opgenomen onder Hoofdst. II der verordening ; 
bereikt, maar zij niet de middelon aangeven dat bovengenoemde ,oorschriften nopen$ 
welke er toe zouden kunnen leiden ; dat hier - 1 behoorlijke bewoning en uit hoofde behooren 
-van het gevolg is dat aan de gemeente een te worden opgenomen onder Hoofdst. VI ; 
recht onthouden wordt waara.an uit een oog- dat zich hiertegen niet verzet de omstandig
punt Yan algemeen belang de grootste be- heid dat Hoofdst. VI in het algemeen betrek
hoefte bestaat; dat het andere punt van ge- king heeft op bestaande woningon, vermits 
schil betreft de verwijdering van bedsteden het hieraan verbonden bezwaar kan worden 
en do verzorging van het dienstpersoneel ; ondervangen door uitdrukkelijk te bepalen 
dat volgens Ged. Staten deze wijziging op eene dat de hier bedoelde voorschriften niet toe 
andere plaats moet worden aangebracht ; dat passelijk zijn op reeds bestaande woningen ; 
echter, wanneer deze voorschriften op de door , Gezien de Woningwet : 
Geel. taten aangeduicle plaats zouden worden Hebben goedgevonden en verstaan : 
ondergebracht, zij zouden slaan op bestaande I met gegrondverklaring \'an het beroep voor 
woningen, wat niet de bedoeling is van den zooveel betreft het bezwaar van Geel. Staten 
raad, die alleen den nieuwbouw onder de be- ,

1 

tegen de aanvulling van art . 8, te handhaven 
palingen wilde brengen; dat nu volgens Ged. het besluit van hun <'Ollege waarbij goed
Staten deze bepalingen onder die voor de be- keuring is onthouden aan het besluit van den 
staande woningen moeten worden onderge- 1 raad der gem. Haren van 12 De'.l. 1919 tot 
bracht met de uitdrukkelijke restrictie dat wijziging der verordening betreffende het 
zij slechts voor nieuwbouw van kracht zullen I bouwon van woningen enz. in die gemeente 
.zijn ; dat deze opzet den raad ongerijmd voor- , Ooze Minister van Arbeid is belast , enz. 
komt en in strijd met eene behoorlijke ver- (A. B.) 
deeling van de verordening overeenkomstig I 
<le bedoeling van de wet; 28 October 1920. BESLUIT tot aanvulling van 

0., wat be~reft het bezw~ar van Ged. Staten het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks-
tegen de aanvulling van art. 8 der verdrdening, ambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37)· 
dat uit de stukken blijkt en door den burge- I S. 803. 
meester ter openbare zitting van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen WiJ WILHELMINA, ENZ. 

van Bestuur nader is uiteengezet dat blijkens 

I 
Op de voordracht van Onzen Minioter van 

in de gem. Haren opgedane ervaring eene Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
goede bouworde aldaar in gevaar wordt ge- den Raad van Ministers, van 14 September 1920, 
bracht door ondoelmatige versnippering van La. A, Kabinet; · 
bouwterreinen ; Den Raad van State gehoord (advies van 

dat de aanvulling van art . 8 <lit bezwaar 19 October 1920, n°: 38); 
beoogt te ondervangen tloor toezicht van ge- Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
meentewege op de verkaveling en exploitatio I voornoemcl van 25 October 1920, La. A, Ka. 
van nieuwe bouwterreinen ; binet ; 

dat de gemeenteraad te recht van oordeel Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
is dat de eigendomsbeperking welke daarvan het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
het noodwendig gevolg is door het gemeen- tenaren 1920 (Staatsblad no. 37) aan te vullen. 
tebelang gerechtvaardigd woi·dt; Hebben goedgevonden en verstaan : ' 

dat we! is waar de Woningwet het vaststellen te bepalen: 
van een uitbreidingsplan en het leggen van Art. 1. Gerekend met ingang van 1 Januari 

l \120 . 61 
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1920, wordt in bijlage A van voornoemd bezol
digingsbesluit ingevoegd : 

In schaal 2, f 1300-f 1500, onder Waterstaat, 
na de vermelding daarin van nachtwaker bij de 
Rijkspostspaarbank : 

,,Rijksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Werkman', ; 
in schaal 4, f 1400-f 1700, onder Waterstaat , 

na de vermelding daarin van bode bij de Rijks 
postspaarbank : 

,,Rijksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Portier"; 
in schaal 6, f 1400-f 1800, onder Waterstaat, 

na de vermelding daarin van vakarbeider bij 
de Rijkspostspaarbank; 

,,Rijksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Timmerman"; 
in schaal 8, f 1200-f 2000, ond(;lr Waterstaat, 

na de vermelding daarin van schrijver op jaar
loon bij het secretariaat der scheidsgerechten 
voor spoorwegpersoneel : 

,,Rij ksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Machineschrijver" ; 
in schaal 10, f 1500-f 2000, onder Waterstaat , 

na de vermelding daarin van inacbini8t-vakman 
bij de Rijkspostspaarbank : 

,,Rij ksstudiedienst voor de Luchtvaart." 
,,Tostrumentmaker 2de kla.sse." 
,,Amanuensis 2de klasse." 
,,Monteur 2de kla.sse." 
,,Timmerman-modelmaker 2de klasse." 
,,Magazijnbeheerder" ; 
in schaal 13, f 1300-f 2300, onder Waterstaat, 

na de vermelding daarin van klerk bij de Rijks
postspaarbank: 

,,Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart." 
,,Teekenaar 2de klasse.". 
,,Klerk"; 
in schaal 14, f 1600-f 2300, onder Waterstaat, 

na de vermelding daarin van meesterknecht bij 
de Landsgebouwen : 

Rij ksstudiedienst voor de J./uchtvaart ." 
,,Instrumentmaker l ste klasse." 
,,Amanuensis lste klasse." 
,,Monteur l ste kla.sse." 
,,Timmerman-modelmaker lste klasse" ; 

in schaal 19, f 1600-f 2600, onder Water
staat: 

,,Rijksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Analyst"; 

in schaal 23, f 1800-f 2800, onder Waterstaat: 
,,Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart." 

,, Teekenaar l ste klasse" ; 
in schaal 25, f 2000-f 3000, onder Waterstaat, 

na de vermelding daarin van adjunct-commies 
bij de Rijkspostspaarbank: 

,,Rijksstudied;enst voor de Luchtvaart ." 
,, Teekenaar-waarnemer.'' 
,,Bi bliothecaris." 
,,Administratief ambtenaar." 
,,Chef-instrumentmaker"; 

in schaal 52, f 3000-f 6000, onder Waterstaat 
na de vermelding claarin van architect bij de 
Landsgebouwen : 

,,Rij ksstudiedienst voor de J./uchtvaart." 
,,Ingenieur." 
,,Scheikundige" ; 

in schaal 53, f 4800-f 6000, onder Waterstaat, 
na cle vermelding daarin van referendaris bij de 
Rijkspostspaarbank : 

,,Rijksstudiedienst voor de L'l,chtvaart." 
,,Onderdirecteur". 
Onze Ministers zijn, ieder voor zoo"i:'er zijn 

Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de oncler
scheidene Miiristerieele Departementen, a.an 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

H et Loo, den 28sten October 1920. 
WILHELMINA. 

De llI inister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter von den Raad van Ministers, 

Cn. RUYS DE BEERENBR0UCK. 
( Uitgeg . 9 Nov. 1920.) 

I 28 October 1920. BESLUIT tot aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1920 (Staatsbladn° . 37). S. 80-1. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
den Raad van Minist~rs van 25 September 1920, 
La A. Kabinet; 

Den Raad van State gehoord (aclvies van 
19 October 1920, n°. 37); 

I 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voor
zitter van den Raad van Ministers van 25 Octo-
ber 1920, La. A. Kabinet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) aa.n te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Gerekend met ingang van 16 Augus

tus 1920 wordt in bijlage A van voornoemd_ 
Bezoldigingsbesluit bijgevoegd : 

in schaa.l 56, f 4000-f 6600, onder ,,Water
staat. Staatsbedrijf de'r posterijen, telegrafie en 
telefonie,.'·: Accountant bij het Hoofdbestuur. 
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Onze Ministers zijn, ieder ,oor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatablad, zal worden geplaatst, en 
wa.arvan a.fschrift zal worden gezonden a.an de 
onderscheidene MiruEterieele Departementen, 
a.an den R aad ·van State en a.an de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten October 1920. 
WILHEL:.\IINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter i:an den Raad van Ministers, 

CH. R UYS DE BEERE~BROUOK. 
(Uitgeg. 9 Nov. 1920._) 

28 October 1920. BERLUIT tot schorsing van 
het besluit van den R aad <ler gemeente 
ScluieBberg van 6 October 1920, tot toe -
wijzing van een cler gemeenteworungen, 
oorspronkelijk bestemd voor d e gemeente
politie, aan den Directeur van Openbare 
Werken, aldaar. S. 805. 

33 der na.der gewijzigde wet ,a.n 14 September 
1866, Stbl. 13 op de inkwartiering en verdere 
militaire ma.a.tregelen in gebruik genomen een 
a.an den eischer in cassatie toebehoorend schip, 
cla.t na. het gebruik is teruggegeven met uitbeta.
ling va.n wettelijk liggeld. De eischer bevond, 
da.t zijn schip ten gevolge va.n het gcbruik 
scha.de had geleden en vroeg da.arvoor ver
goedir g, welke hem door de Commissie, bij 

1 
artikel 12 va.n het Koninklijk Besluit va.n 

I 10 November l872, Stbl. 253, krachtens a.r
j tikel 6 der Inkwartieringswet a.angewezen, 

I 
is toegekend tot een bedrag va.n f 43. Hier
mede niet tevreden heeft de eischer den Staat 

' a.angesproken tot beta.ling van een grooter 
bedra.g, tha.ns b werende, da.t het va.n het schip 

I gemaakte gebruik niet overeenkwam met de 
a.1,11 den gebruiker bij het B. W. opgelegde 

I plicht tot gebruik als goed huisvader, da.t er 
dus , onrechtmatige <la.a.cl was gepleegd door 

I 
een ongewoon gebruik, da.t scha.cle aan het 
schip heeft toegebracht. 

Bij het vonnis waarva.n beroep is de eischer 
niet-ontva.nk~lijk verklaa.rd in-zijne vordering, 
omdat gebruik in artikel 33 der Inkwartierings-

28 October 1920. ARREST van den Hoogen wet in ruimen zin moet worden opgeva.t en 

Raad. dit a.rtikel elk gebruik, da.t immers client tot, 

Geachorst tot 1 April 1921. 

De militaire autoriteit heeft het recht het bereiken va.n milita.ire cloeleinden, veroor
tot gebruik zooals zij <lit t er voldoening looft, mits scha.deloosstelling wordt gegeven, 
aan hare behoeften noodig oordeelt, ter- te bepalen op de wijze bij voornoemd K onink
wijl de schade niet anders kan worden lijk Besluit aangegeven. 
:vastgesteld en _v~rgoed clan _0P de wijze 

I 
Als middel van cassatie is voorgPdragen: 

m de Inkwartiermgswet gerngeld. I Schending immers verkeerde toepa.ssing van 
De onderscheiding van het in gebrnik of I ~rtikel 33 ,der wet van 14 September 1866, 

in eigendom nemen wijst n iet op een ver- · S. no. 138 zoos.ls dat luidt na. de da.arin ge-
schil in omvang van het gebruik. I brachte wijziging, artt. 1401, 1402en 1403B.W., 

(Inkwartieringswet artt. 6 en 33). I door te beslissen dat de in eerstbedoeld arvikel 

. Voorzitter: Mr. S . Gr&t ama. ! genoemde ingebruikneming in zeer uitgebreiden 

I 

zin moet worden opgevat, met name daardoor 
Ra.den: Mrs. J. A. A. _Bosch, Jiu. R. Feith, de meest onbeperkte beschikking over het 

Dr. L. E. Vi sser en J . Kosters. benoodigde , erkregen wordt - ten onrechte 

J. van Oosten, schipper, gedomicilieerd te daar het artikel uitdruk1_elijk onderscheirlt 
as van Gent, wonende a.an boord van zijn I tusschen het in gebruik en in eigendom nemen 

vaartuig, eischer tot cassatie van een vonnis I eii die tegengtelling door de Rechtba.nk tPn 
van de Arr.-Rechtb . te ' s-Gravenha.ge van I eenenma.le wordt verwaa.rloosd". 
den 25 November 1919 tusschen pa.rtijen ge- De Inkwartieringswet sprak oorspronkelij k 
wezen, advocaat Mr. H. W. C. J. de Jong, I slechts va.n in gebruik nemen; bij la.tere wijzi-
(N. J. 1920 biz. 265 Red.), I ging is da.araa.n toegevoegd in eigendom nemen. 

tegen : Terecht wordt in het vonnis wa.arvan beroep 

den Staat der Nederlanden, verweerder, I overwogen, da.t de toe~oeging niet ka.n mede
a.dvocaat Mr. A. F . Telders, gepleit door Mr. brengen, dat a.an gebrmk cene engere beteeke
J. H. Telders. rus is gegeven da.n het oorspronkelijk in de 

I 
wet had, zoodat het niet is geworden gebruik 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. a.ls goed huisva.der, indien het te voren dat 
Noyon. · met was. De tegenstelling tusschen eigen-

Door het militaire geza.g is krachtens a.rtikel , dom en gebruik is hier a.Ileen die t usschen 

61 * 
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definitief en t,ij<lelijk ont.nemen ya,n gebruik S. 135, - <le Inkwartieringswct - de hand 
en bezit aan den eigenaar. heeft gelegd op een a.an den eischer toebe-

De eischel' is ech ter van meening, dat die hoorend schip, dit met basal t heeft geladen. 
tegenstelling wijst op de toepassing van de daarna weer gelost en aan den eischer terugge 
civielrechtelij ke bepalingen omtrent eigendom geven heeft met uitkeering eener schadeloos
en gebruik , zooclat hct gebruik a.an clie be- stalling, vastgesteld overeenkomstig cle be
palingen ontlcrworpen is; en tlat do schade- -pal'ngen tler boven aangehaalde wet en het 
loosstclling door de wettelijk aangewezm I daarop steunende reglement van 10 November 
Commissie toe te kennen, alleen betreft h , t 1892 S. 253 ; 
gemis van gebruik bij den eigenaa.r gedurende dat de ei~cher in dit geding heeft beweerd, 
den tijd, waarin het mil itaire gezag het heeft dat hem naast de evenbedoelde chadeloos

. gehad. en de r echter uitspraak heeft te doen stelling ook nog toekom t een bedrag van f 261, 
omtrent de schade, door het gebruik aan het I wegens door het militair ge7..ag van zijn schip 
goe<l toegebracl1t . gemaakt onrechtmatig gebruik, dat hierin 

H ij ziet echter over het hoofd dat omtrent zo~ bestaan, dat bij de lading van het schip 
de schadeloosstelling wegen gcbruik door het door de militairen niet met de noodige voor
mili t!l.i re geza~ b ij zondere bepalingen zijn ge- I zichtigheid zou zijn te werk gegaan, waar
m'l,ak t. door a,i,n het sch ip schade zou zijn berok-

De schadeloosstelling wordt niet door den kend, di e niet geacht kan worden het 
rechter, maar door de commissie ad hoe vast- gevolg t e zijn van een normaal gebruik van 
gesteld , en bij gemis van eenige onderscheiding I het schip overeenko,nstig zij ne bestemming, 
of uitsluiting betreft zij zoowel de schade, door t erwijl de militaire autorit eit na ingebruik
het gebruik veroorzaakt, a.ls die welke ont- neming krachtens vooraangeha.ald artikel 33, 
staat uit het tijdelijk ontnemen van het ge- alleen tot zooclanig normaal gebruik overeen
brui k a.an den eigenaa.r; de door den eischer I komstig de bestemming gerechtigd zou zijn, 
gewi lcle splits ing kent de wet niet. Daarmede en clan ook a lleen voor zoodanig gebruik. 
is de toepasselijkheid van de civielrechtelijke I kra.chtens de voora.angehaa lcle wet scha.de 
bepalingeu omtrent de wijze van gebruik uit- loosstelling zou kunnen worden gevra.agd en 
ges lot en, en lrnn van onrechtmat ige daad , I in dit geval was uitbotaa.ld; 
gelegen in de wijze van gebruik en aanspraak dat hiertegenover de verweerd.er sta.rmde 
gevcnde op eene vordering bij den rechter, hPeft gehouden, da.t cen zoodanige beperking 
niet sprake zijn. van het gebruik, waartoe de militaire autori-

Dat toelaten van een gebruik, waarbij onbe- t . it na ingebruikneming krachtens a.rtikel 33 
perkte bevoegdheid omt rent de wijze van voorbedoeld, gerechtigd is, in die wetsbe
gebruik is gegeven, verwaarloozing van de pali ng niet i s t e vinden, do ch daaruit integen
t egenstelling tusschen eigendom en gebruik dee! moet worden afgeleid, da.t de autoriteit 
zoudo medebrengen, zooals in het middel be- bevoegd is een door haar krachtens die wets
weord wordt, is ook onjuist, Navens civiel- bepaling bevoegdelijk in gebruik genoman zaak 
rechtelij k gebruik a ls goed huisvacler en eigen- op de wijze en met het doel a.ls door haa r 
dom is zeer wel een gebruik met onbeperkte nuttig en noodig zou worden geoordeeld, t e 
bevoegdheid denkbaar, al kent het Burgerlijke gebrmken, terwijl dan de door dat gebruik 
Wetboek dit niet; het enkele gebruik, welke aan den eigenaar berokkende schade, a.an 
bevoegdheid het ook in een bijzonder geval d@zen, onafhankelijk van de oorzaak waaruit 
a.an den gcbruiker geeft , is altij d van eigendom zij voort sproot en in haar geheel moest worden 
principieel onderscheiden. vetgoed met inachtneming der voorschriften 

De eischcr is alzoo t erecht in zijnc vordering I der vooraangehaalde wet, wat in deze zaak 
nict-ontva.nkelijk verklaarcl; ik concludeer was geschied, zoodat des eischers vordering 
mitsdien tot verwerping van het beroep met hem niet kan volgen ; 
veroordeeling van den eischer in de kosten. 0., dat de R echt bank bij het bestreden 

I vonnis heeft a.9.ngenomen , dat des eischers 
De H ooge Raad, en z. I vordering was gegrond op eene onrechtmatige 
0 ., dat uit hot bestreden vonnis , voor zoover daad, hierin bestaande, dat het schip van 

_tha11s van belaug, bEjkt : eischer door de militairen ruwer clan noodig 
dat op 10 Augustus 1915 de bevoegde mili- met basalt was geladen en daardoor beschadigd 

ta.ire autoriteit te s ~s van Gent. krachtens I was, maar t evens heeft geoordeeld, dat die 
artikel 33 der Wet van 14 September 1866 wijze ,an gebruik van het schip niet onrech t -
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matig was, daar blijkens artikel 33 voorbedoeld· 
de Fitaat geen verantwoording schuldi!l was 
ter za.ke van de wijze van gebruik van des I 
eischers schip door de militaire macht; 

0 ., dat tegen deze besli ssing als middel 
,an cassatie is aangevocrd: (zie cone!. Proo.-

l ieringswet) van het ingebmik of in eigen
dom nemen wijst niet op ci>n vnschil in 
omvang van het gebruik. 

(Inkwartieringswet art. 33.) 

Voorzitter: Mr. ' . Gratama. 

Gen.); I Raden: i);frs. J. A. A. Bosch, Jhr. R. Feith. 0., dat blijkens dit middel in zijne toe-
lichting, de eischer uitgaat van de veronder- Dr. L. E. Visser en J. K0stPr. · 

stalling dat artikel 33 der Wet van 14 Septem-
1 

Do ~J.V. Haagsche ::iiachinefabriek en 
ber 1866 S. 138 aan de militaire autoriteit de IJzergiete1·ij, gevestigd en kantoorhoudende te 
bevoegdheid geeft zich in tijden van oorlog I 's-Gravenhage, eischeres tot cassatie van een 
of oorlogsgevaar, wat zij noodig heeft te ver- arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage 
schaffen, door het in gebruik ot eigendom o_ver van 26 J anuari 1920, N. J. 1920 biz. 571 Red.), 
te n emen met dien verstande,dat, kiest zij het I advocant Mr. W. A. Telders, gepleit door 
eerste, zij de ingebruik genomen zaak ook Mr. L. A. Nijpels, 
slechts op normale wijze en overeenkomstig tegen: 
hare bestemming mag gebruiken, en dus ieder den Staat der Nederlanden, verweerder, ad
gebruik, dat die grenzen overschrijdt, onrecht- vocaat Mr. A. F. Teld!'rs, gepleit door Mr. 
matig is ; J. H . Telders. 

0., dat die stelling is onjuist, daar eene zoo
danige beperking van het gebruik, waartoe de 
militaire autoriteit bevoegd wordt verklaard, 

Conclusie van den Aclvocaat-Gencraal Mr. 
Ledeboer. 

in gemeld artikel niet is te vinden, terwijl des- Als cassatiemiddel is voorgesteld : 
zelfs onmiskenbare strekking is die autoriteit ,,Schanding, althans verkeercle toepassing 
de macht te geven zich in tijd van oorlog of van de artikelen 9, 31 en 33 dcr Inkwartierings
oorlogsgevaar t e verschaffen, wat zij noodig wet van 14 September 1866 S. 138, laatstelijk 
heeft en dit dan te gebruiken, zooals zij dit gewijzigd bij de wet van 22 Juli 1899, S. 175, 
ter vo1doening aan hare behoeften noodig doordat het Hof, terwijl feitelijk vaststaat, 
oordeelt, terwijl mogelijk daardoor aan den dat de militaire autoriteit ten behoeve van 
eigenaar te berokkenen schade dan niet anders de huisvesting van troepen heeft in gebruik 
kan worden vastgesteld en vergoed, dan op de j 'genomen een complex fabrieksgebouwen en 
wijze in de voora.angehaalde wet geregeld; die gebouwen door het verwijdcren daaruit 

dat fiierin geen verandering wordt gebracht, van machines en het aanbrengen daarin van 
doordat de wet spreekt van het nemen ,,in vloeren, zolders en afschciclingen, van pri
gebruik of in eigendom" daar aan die tcgen- I vaten en van riolcering, hceft ingcricht tot en 
stelling hier geen andere beteekenis kan worden daarna ook is gaan gebruiken als kazerne, heeft 
toegekend, da.n dat de in bezit genomen zaak beslist, dat de bevoegdheid tot het verrichtcn 
in het eerste geval wel, in het tweede geval van die handelingen voorvloeit uit at'tikel 33 
niet aan den eigenaar worclt teruggegeven, der voormelde wet t en onrechte. daar noch 
wat van invloed zal kunnen zijn op de toe te het der militaire autoriteit tocgekende recht, 
kennen schadeloosstelling ; zich het benoocligde te doen verstrekken na 

0 ., dat mitsdion het middel is ongegrond; voorafgaande vordering, medebrengt de be
Verwerpt het beroep . (N. J.) voegdheid, gedaante en inrichting der tot in-

kwartiering verstrekte gebouwen, als ware 
29 October 1920. ARREST van den Hoogen men heer en meester , geheel te veranderen, 

Raad. 
Wanneer de militaire au toriteit fabrieks

gebouwen ter inkwartiering in gebruik 
neemt, is zij niet gehouden aan een gebruik 
overeenkomstig de bestemming dier ge
bouwen . Zij mag de inrichting der opge
vorderde gebouwen zoodanig wijzigen, dat 
zij ter inkwartiering van troPpen het grootst 
mogelijk nut kunnen opleveren. 

De onderscheicling (in art. 33 Inkwar-

noch ook die bevoegdheid is besloten in het 
recht het benoodigde in gebruik te nemcn 
zonder voorafgaande vordering, terwijl boven
dien dit laatste recht de militaire autoriteit 
alleen toekomt in clringende omstandigheden, 
wacarvan het Hof, uitgaancle van een anderc 
onjuiste opvatting, het bestaan in het midden 
heeft gelaten" ; 

Onbetwist i~, dat de militairc autoriteit t egen 
wier handelingen de Haagsche ::\Iachinefabrick 
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on IJzergieterij op is gekomen, hee.ft ver- genomene, te gebruiken niet van verschillende 
keerd in de omstandigheden voorzien in art. 33 inhoud is, zoodat - daargelaten, dat in dit 
der Inkwartie1·ingswet en dus bevoegd wa~, geval vaststaat, dat de gebruikte gebouwen 
om op zoodanige wijze in de behoeften van niet zonder vordering in gebruik zijn genomen 
inkwartiering te voorzien, of door zijne onder- - alleen behoeft te worden ondcrzocht, of in 
geschikten te doen voorzien, als hem op zijne het algemeen de militaire autoritcit gebomven. 
verantwoordelijkheid het meest geraden voor- waarover zij de beschikking heeft verkregen. 
kwam, hetzij door het benoodigde, na eene mag gebruiken op de wijze als zij heeft gedaan . 
voorafgaande vordering van zijnentwege, te Zij bad ze noodig en heeft ze gebruikt t ot 
doen verstrekken of, in dringende omstandig- legering van manscbappen en dat dit valt 
heden zonder voorafgaande vordering, door onder het begrip inkwartiering, zooals de be
zijne ondergeschikten in gebruik of in eigen- doelde wet dat kent, acbt ik niet twijfeladhtig. 
dom te doen nemen, hetzij door goedkeuring Terecht werd bij pleidooi gewezen op de artt. 
van hetgeen te <lien opzichte, zonder zijn last. 10, 11 en 12 dier wet, waaruit rneds volgt, dat 
in het belang van de krijgsdienst is verricht". inkwar tiering niet a.Ileen is inlegering van 

Blijkens het in de elfde rechtsoverweging militairen bij de inwoners aan huis ; in bet 
gestelde nam het Hof aan, dat eene vordering a lgemeen moet men daaronder begrijpen het 
van de militaire autoriteit, aan het in bezit huisvesten van milita-iren buiten de gewone 
nemen is voorafgegaan, wat dus als_ feitelijk [ kazernes. (Vgl. Hof Haag 12 Maart 1917 
vaststaand moet worden beschouwd . W. 10117), (N. J. 1917 blz. J.029, Red.). Is 

Art. 33 in verba-nd met art . 31 der Jnkwar- I dat zoo in tijd van vrede waarop de genoemde 
tieringswet geeft naar mijn oordeel clerhalve artikelen betrekking hebben, nog veel sterker 
in de eers te plaats bevoegdheid aan de mili- springt de noodzakelijkheid van die opvatting 
taire autoriteit om in de behoefte11 van in- in het oog als men denkt aan tijd van oorlog 
kwartiering te voorzien , a-ls baar het meest of oorlogsgevaar, waarin veel grootere troepen
geraden voorkomt en we! in tegenstelling met machten op de been zijn en op bepaa.lde plaatsen 
wat in tijd van vrede bet geval is, bier in geval kunnen geconcentreerd wezen, terwijl het be
van oorlog en oorlogsgevaar, op bare cigene la.ng van den krijgsdienst clan dikwerf ook zal 
verantwoordebjkbeid. Die bizondere omstan- vorderen, ze meer t e zamen in de hand tehebben, 
digheden wett igen clan de noodige maatregelen clan b~j inlegering bij de inwoners het geva,I 
t e n emen op drieerlei wijzen in het art . 33 kan zijn. 
nader aangeduid. Zij kan het benoodigde Aangenomen nu, dat ,,inkwartiering" op de 
- d. o. begrepen inkwartieringsgelcgenheid - bedoelde wijze in gebouwen van particulieren 
doen verstrekken na eene voorafgaande vor- kan plaats hebben, clan volgt daaruit logisch, 
dering, zij kan het benoodigde in gebrmk dat de militaire autoriteit die ook zal moeten 
of in eigendom doen nemen zonder voor- mogen inrichten om ze aan de kazerneering 
afgaande vordering, doch dit alleen in drin- van krijgsvolk dienstbaar te ma.ken op de 
gentle omstandigheden en eindelijk kan wijze, zooals zij noodig zal oordeelen. 
zij acbteraf ratificeeren hetgeen ten opzichte Dat alles is ook niet in strijd met de recht
van het benoodigde ook zonder haar last in matige belangen van de belanghebbenden, 
het belang van den krijgsdienst is verricht. die de Inkwartieringswet nooit uit het oog 

De tegenstellingen zijn dus niet gelegen in verliest, daa.r deze voor het gebruik - in den 
de wijze, waarop het benoodigde ten slotte ruimsten zin genomen - worden schadeloos 
wordt gebezigd, maar in de wijze waa,rop het gesteld, voorz<iover zij da.ardoor schade 
ter bescbikking der militaire autorlteit komt, mochten hebben ondervonden. 
t. w. of doo.r dat de belangbebbende dat des- vVaar nu zooals ik vooropstelde de militaire 
gevorderd ter beschikking stelt, of we] door autoriteit uitdrukkelijk bevoegd wordt ver
dat die autoriteit, indien de omstandigheden klaard ten opzichte van inkwartiering te 
die wijze van handelen niet toelaat, zelve handelen zooals haar het meest geraden voor
zi_ch over dat noodige desnoods tegen den wil komt en in dit geval vaststaat, dat wat zij 
en in elk geval buiten medewerking van den deed, strekte tot beboorbjke kazerneering van 
belanghebbende, de beschikking geeft en einde- den troep, acht ik 's J-Iofs beslissing jmst, het 
lijk door latere goedkeuring van hetgeen buiten I middel ongegrond. 
zijn weten en toedoen in dat opzicbt is_venicht. Ik concludeer tot verwerping van bet be-

Hieruit volgt, dat het recbt om het ver- I roep, met veroordeeling van de eischeres in 
strekte en het recht om het ter beschikking de kosten van cassatie . 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat uit het bestreden arrest en uit het 

<laarbij vernietigde vonnis der Arr.-Rec.htbank 
te 's-Gravenhage van 14 Januari 1919, waar
naar het arrest, voor wat de feiten betreft, 
verwijst voor zoover van belang, blijkt : 

dat het bevoegde Militaire Gezag te 's-Gra
venhage in het najaar van 1916, d. w. z. : 
in een tijd van oorlogsgeva.ar, na daa.rtoe 
strekkende vordering, van de ei·scheres ter 
huisvesting van troepen krachtens artikel_ 33 
der Wet van 14 September 1866 S. 138, heeft 
in gebruik genomen eenige van de noodige 
machines voorziene en als fabriek ingerichte 
gebouwen en deze met wegruiming ·van ma
chines heeft ingericht tot kazernes en daarna 
door een afdeeling troepen heeft doen be
trekken; 

dat eischeres, van oordeel dat zoodanige 
wijziging der inrichting harer gebouwen on
rechtmatig was, ook omdat een en antler ge

chied was ·zonder dat van ,,dringende om
tandigheden", als bedoeld in artikel 33, 

,iprake kon zijn, - van den verweerder · ter 
za.ke van dat, door de eischeres onrechtmatig 
geoordeeld optreden, schadevergoeding heeft 
gevorderd, ·welke vordering door de Rechtbank 
is toegewezen, op grond, dat de militaire auto
r iteit , toen zij de gebouwen der eischeres ter 
inkwartiering krachtens de vooraangehaalde 
wetsbepaling in gebruik nam, slechts het recht 
verkreeg die gebouwen als een goed huisvader 
en overeenkomstig hunnen aard te benutten 
en niet bevoegd was, de gedaante en inrichting 
geheel te veranderen, terwijl de militaire 
autoriteit, wilde zij zich de macht verschaffen 
om, gelijk zij in dit geval gedaan had, a ls heer 
en meester over de gebouwen te beschikken, 
deze in eigendom had moeten nemen, waartoe 
gezegd artikel 33 de gelegenheid openstelt ; 

dat op het hooger beroep van den verweerder 
dat vonnis is vernietigd en de eischeres alsnog 
niet-ontvankelijk is verklaarcl in hare vorclering, 
in hoofclzaak op grond, dat vooraangehaald 
artikel 33 aan de militaire autoriteit het recht 
geeft, niet alleen om in tijcl van oorlog of 
oorlogsgevaa-r krijgsvolk onder tc _brengen, ook 
in andere clan door de inwoners bewooncle 
panden, maar ook om zooclanige anclere door 
haar in gebruik genomen panden, mits ter 
legering van troepen, in te richten en te ge
bruiken op zulkewijze,als zij het meest dienstig. 
oordeelt, eene bevoegdheid, die aan de mili
taire Macht toekomt, ook al bestaan ,,geen 
dringencle omstancligheden", maar dan alleen, 
wanneer, gelijk in cli t geval vaststaat, de in-

bezitneming is voorafgegaan door eene vor
dering tot tor beschikkingstelling ; 

0., dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd: (Zie cone!. Adv.-Gen.): 

0., dat dit middel twee grieven inhoudt, 
de eerste dat het Hof. ten onrechte aanneemt, 
dat ingebruikneming krachtens artikel 33 der 
wet van 14 Sept. 1866 S, 138, voor de militaire 
atltoriteit mede zou brengen de bevoegdheid, 
gedaante en inrichting der tot inkwartiering 
in gebruik genomen gebouwen, als ware zij 
daarover heer en meester, geheel te veranderen; 
- de tweede: clat het Hof in het midden laat, 
of de ingebruikneming der gebouwen geschiedde 
in ,,clringende omstandigheden", a.ls bedoeld 
in vooraangehaalde artikel 33, daar alleen bij 
het bestaan van zoodanige omstandigheden 
op de gebouwen der eischeres krachtens ge
zegd artikel 33 de hand mocht warden ge
legd; 

Voor wat betreft de eerste grief: 
0., dat de militaire autoriteit in meerge

noemd artikel 33 de bevoegdheid krijgt in tijd 
van oorlog en oorlogsgevaar in de behoefte 
aan inkwartiering te voorzien "'ls h11,ar op 
hare verantwoording, het meest geraden voor
komt; 

dat ·daarbij aan ,,inkwartiering" niet de be
perkte beteekenis van onder dak brengen bij 
de· ingezetenen mag worden gehecht, maar de 
ook taalkundig juiste beteekenis van onder 
dak brengen hoe dan ook ,zoodat artikel 33 
voorzegd aan de militaire autoriteit de macht 
geeft, de manschappen te logeeren zooals, haar 
het meest gei.'aden voorkomt, dus ook zoo 
zij dit noodzakelijk oordeelt, in fabrieksge
bouwen als die van. eischeres ; 

dat reeds hieruit volgt, dat de militaire 
autoriteit, wanneer zij fabrieksgebouwen ter 
inkw&rtiering in gebruik neemt, niet gehouden 
is aan een · gebruik overeenkomstig de bestem: 
ming dier gebouwen, hoedanige beperking dan 
ook hiet uit den tekst der wet kan warden 
afgeleid, terwijl de strekking der bepaling, 
- het openen der gelegenheid om in tijd van 
oorlog en oorlogsge-vaar afdoende en onmiddel
lijk in de behoefte aan kwartieren voor de 
troepen te voorzien, - aannemelijk maakt, 
dat de wetgever de militaire autoriteit vrij 
heeft willen laten in het gebruik, dat zij van 
ter inkwartiering opgevorderde gebouwen met 

.dat doel meent te moeten ma.ken; 
0 . , dat er ook geen grond is aan te nemen, 

dat de militaire autoriteit de bevoegdheid 
zou missen -de inrichting der opgevorclerde 
gebouwen zoodanig te wijzigen, dat zij ter 
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inkwartiering van troepen het grootst moge• 
lijke nut kunnen opleveren, - een bevoegdheid, 
die moet worden afgeleid uit het onbeperkte 
recht van gebruik, zooals dat blijkens het 
bovenoverwogene aan de militaire autoriteit 
toekomt; 

0., dat de eischeres -iich teP betooge van 
de juistheid harer opvatting nog beroept op 
het feit, dat in vooraangehaald artikel 33 aan 
de militaire autoriteit de macht wordt gegeven 
onder de daar gestelde cimstandigheden wat , 
zii behoeft in gebruik of in eigendom te nemen, 
waa.ruit · volgens eischeres zou volgen, dat 
a.Ileen wanneer eenige zaa.k in eigendom wordt 
overgenomen, de militaire macht in de mate 
a.ls in dit ge,al geschiedde, over die zaak 
zou mogen beschikken ; 

1 November 1920. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het verbod, voorkomend in art. 44 der
Drankwet, omvat elke uitbetaling, door 
wien ook; van hetgeen aan arbeiders als 
loon voor verrichten arbeid toekomt. 

Het verdeelen van het !~on onder de 
arbeiders door hun voorman, die het loon 
van den werkgever heeft ontvangen, is 
aan te merken als eene voortzetting en 
voltooiing van de nitbetaling door den 
werkgever. 

(Drankwet art. 44.) 

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

Raden : Mrs. C. 0. Segers, H. Hesse, Jhr. P . L . 
van Meeuwen en B. Ort. 

Vi'. K., requirant van cassatie tegen een 

dat echter deze redeneering is onjuist, daar 
de strekking clezer onderscheicling hier geen 
andere is dan te doen ·uitkomen, dat de mili- vonnis van de Arr.-Rechtb. te Zwolle, van den 
ta.ire autoriteit niet a.Ileen bevoegd is om eene 27 Mei 1920, waarbij in hooger beroep is be• 
zaak, waarop zij k.rachtens deze wetsbepaling vestigd een vonnis van het Kantongerecht te 
de hand heeft gelegd, te gebruiken, zooals Zwolle van den 8sten April 1920, bij hetwelk 
haar clit ter voorziening in hare behoeften het hij als schuldig aan: ,,in een voor het publiek 
meest geraden voorkomt,maar ook om die za.ak toegankelijke localiteit, waarvoor door B. en W. 
oncler zich te houden en dus niet aan den eene vergunning is verleencl, toelaten, dat 
eigenaar terug te geven, wat dan nit den aard arbeidsloonen worden uitbetaald"; met toe• 
der zaak van invloed zal kunnen zijn -op de I passing van de artt. 44 en 51 der Drankwet, 
toe te· kennen schadevergoeding ; I 23 v. h. Wetb. v. Strafr., is veroordeelcl tot 

0 ., dat mitsdien deze eerste grief is onge- eene geldboete van tien gulden en vervangende 
grond; _ J hechtenis van tien clagen; (gepleit door Mr. 

Voor wat betreft de tweede grief: , Ph. J. Frenkel, Amsterdam). 
0., dat artikel 33, der wet van 14 September 

1866, S. 138 bepaa.lt, dat de militaire autoriteit 
van de a.an haar bij dat artikel toegekende 
bevoegdheid, voorzoover thans van belang, 
gebruik zal mogen maken, als regel slechts 
,,na voorafgaande vordering" en a.ls uitzonde
ring, te weten: ,,in dringende omstandigheden", 
ook zonder zooclanige vordering ; · 
. dat hieruit volgt, dat de militaire autoriteit 
na eene voorafgaande vordering in de in 
artikel 33 omschreven gevallen altijd bevoegd 
is in gebruik of eigendom te nemen, wat zij 
noodig heeft, zoodat, nu in deze zaak is vast
gesteld, dat aan de ingebruikneming der ge
bouwen van eischeres eene daartoe strekkende 
vordering is voorafgegaan, het Hof te recht 
meende de vraag, of die ingebl'nikneming ,,in 
dringende omstandigheden" plaats had, in 
het midden te kunnen laten ; 

0., dat mitsclien ook de tweede grief is 
ongegrond en dus het voorgestelde middel 
niet tot cassatie kan leiden : 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij vonnis van 8 April j.l. verklaarde de 
Kantonrechter te Zwolle ten aanzien van 
requirant, met diens schuld daaraan, wettig 
en ovel'tuigend bewezen : ,,dat hij op 2 Fe
bruari 1920 des namiddags 6¼ uur onder de 
gemeente Zwolle als hoofd van het bedrijf 
in de voor het publiek toegankelijke beneden• 
voorlocaliteit van het perceel a.an de Kamper
straat n°. 38, waarvoor hem door Burgemeester
en Wethouders der Gemeente Zwolle ver• 
gunning was verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor gebruik ter 
plaatse van verkoop, zich er niet tegen heeft 
verzet, dat Johannes Oelen alstoen en aldaar
onder beklaagdes oogen aan verschillende 
perscinen arbeidsloon uitbetaalde, dat door
deze was verdiend met het overladen van turf 
aan het Zwal'te Water, hebbende beklaagde 
zulks integendeel toegelaten". 

Waar nu de Arr. -Rechtbank ter zelfder-
plaatse op 27 Mei j.l. deze beslissing, waarbij 
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<lit bewezene werd benoemd als : ,,In eene 
voor het publiek toegankelijke localiteit, waar
voor door Burgemeester en Wethouders eene 
vergunning is verleend, toelaten dat arbeids
loonen uitbetaald worden", en hij deswege 
werd veroordeeld in eene geldboete van tien 
gulden, bij wanbetaling te verv~ngen in eene 
hechtenisstraf van tien dagen, bevestigde, 
heeft requirant g~meend met de beide navol
gende middelen tegen het vonnis dier Recht
bank te moeten opkomen : ,,I. Schending of 
verkeerde toepassing van de artikelen 44 en 51 
der Drankwet, doordat de Rechtbank ten 
onrechte aannam, dat het geld, hetwelk met 
het lossen van een turfschujt is verdiend, 
arbeidsloon is in den zin van artikel 44 der 
Drankwet". 

,,II. Schending en verkeerde toepassing 
derzelfde artikelen, doordat de Rechtbank 
ten onrechte aannam, dat in de vergunnings
localiteit uitbetaling van loon plaats had, 
zulks terwijl uit de in het bevestigd vonnis 
van het Kantongerecht opgenomen verkla
ringen der getuigen blijkt, dat het aan den 
voorman van een groep arbeiders uitbetaalde 
loon door dezen in die localiteit onder die 
arbeiders is verdeeld". 

Indien men de geschiedenis van artikel 44 
der Drankwet raadpleegt, blijkt de ratio dezer 
bepaling t e zijn om te voor komen, dat het door 
den werkman verdiend geld bij de uitbetaling 
wordt overgeheveld uit de zakken van dezen 
in die van den herbergier. Aan die ratio nu 
kan het best worden voldaan door de uit
drukking ,,arbeidsloonen" te nemen in den 
eenvoudigen zin van ,,loonen ter . zake van 
verrichten arbeid"; is die meening juist, dan 
bestaat er, dunkt mij, geen enkel bezwaar om 
het geld, dat verdiend is met het lossen van 
turf, arbeidsloon te noemen en hier niet te 
denken aan aanneming van werk. 

De eerste grief acht ik derhalve ongegrond. 
Ten aanzien van het tweede verweer zij 

vooropgesteld, dat feitelijk vaststaat, dat de 
voorman der turfdragers het door deze be
dongen loon van den werkgever beurde en het 
onder hen in de tapperij van requfrant ver
deelde. Deze verdeeling evenwel is niet 
anders dan de voortzetting der uitbetaling, 
die met haar eindigde, zoodat zij terecht als 
uitbetaling is aangemerkt. 

Ik concludeer mitsclien tot verwerping van 
het beroep. 

Hesse, zulks ter vervanging van den benoemden 
Raaclsheer Rapporteur Nijpels; 

Gelet op de middelen van cassatie namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidencle , 
(zie cone!. Adv.-Gen.). 

I 
0 ., dat bij het door het aangevallen vonnis 

bevestigde vonnis met qualificatie en strafop
legging als gemeld - bewezen is verklaarcl, 
dat (zie verder concl. 0. M.); 

0., dat tot toelichting van het eerste micldel 
is betoogcl, dat gebleken is, dat in de bedoelcle 
localiteit een som gelds aan een groep arbeiders 
is uitgekeerd, welke hun toekwam voor het 
overladen van turf uit een schip in een ancler 
schip en door hun voorman reeds van den 
werkgever was ontvangen, terwijl uitbetaling 
van loon, bedoeld in artikel 44 der Drankwet, 
is uitbetaling van hetgeen is verdiend tenge
volge van een arbeidsovereenkomst, cloch hier 
alleen sprake is van betaling van hetgeen 
schuldig was uit kracht van een overeenkomst 
van aanneming van werk; 

0 . echter, dat door den Kantonrechter 
feitelijk is beslist, dat hetgeen werd uitbetaakl 
was hetgeen de arbeiders met turflossen 
hadden verdiend en dan ook overeenkomstig 
de aanklacht bewezen is verklaarcl, dat genoem
de Oelen arbeidsloon uitbetaalde; 

0., dat het verbod van arbeidsloonen uitbe
talen of <lit toelaten in een bepaalde localiteit, 
voorkomende in artikel 44 der Drankwet ook 
volgens· de uit hare geschiedenis blijkende be
doeling van deze wetsbepaling, omvat elke 
uitbetaling door wien ook en derhalve ook door 
bemiddeling van een voorman, aan arbeiclers 
van hetgeen als loon voor verrichten arbeid 
hun toekomt ; · 

dat derhalve dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0., ten aa:nzien van het tweecle middel: 
dat hetgeen in de localiteit is geschied is 

te beschouwen als de voortzetting en vol
tooiing van de uitbetaling der loonen, die met 
de afgifte van het verdiende geld door den 
werkgever aan den voorman van de arbeiders, 
meergenoemden Oelen, was aangevangen; 

dat derhalve ook <lit middel niet kan opgaan ; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2 November 1920. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). 
s. 806. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
De Hooge R aad, enz. ; Op de voordracht van Onzen Minister van 
Gehoord het verslag van den Raadsheer ; Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voorzitter van 
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den Raad van Ministers van 14 September 1920, I 
La. A. Kabinet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1920, n°. 41) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzon Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk Voor
zitter van den Raad van Ministers, van 29 Oc
tober 1920, L. A., Kabinet ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) aan te vullen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Gerekend met ingang van 1 Januari 

1920 wordt in bijlage A van voornoemd Bezol
digingsbesluit ingevoegd: 

,.in schaal 56 f 4000-6600, na ,,Financien" 
en de daaronder vermelde betrekkingen : 

,,Waterstaat." 
,,Staatsbedrijf der posterijen, tdegrafie 

en telefonie." 
,,Inspecteur bij het Bestuur van den postche

que en girodienst". 
Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 

Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met· de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staaisblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschri~ zal worden gezonden aan de 
onderscheidene Ministerieele Departementen, 
aan den Raad van State, en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

H et Loo, den 2den November 1920. 

WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 10 Nov. 1920.) 

2 November 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Ter bepaling van de Vl'aag, of de ter

mijn van dertig dagen, bedoeld 1n art. 
209 j0 • art. 200 der Gemeentewet, is in 
acht genomen, is niet beslissend de dag
teekening van het raadsbesluit tot het 
inste!leri van beroep, maar de dag, waarop 
het beroepschrift bij de Krnon is inge
komen. 

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

. den raad der gemeente Vries t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe · van 
8 Juni 1920, n°. 132, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor het dienstj aar 1920; 

Den Raad van State. Afdeeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, aclvies van 
13 October 1920, n°. 363 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 October 1920, 
n°. 12718, afd. B. B. ; 

Overwegenqe : dat het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten is gedagteekend 
8 Juni 1920 en niet is we~rsproken dat het 
beroepschrift daartegen van den raad der ge
meente Vries eerst op 13 Juli 1920 bij Ons 
is ingekomen ; 

dat mitsdien de termijn, in art. 209 in ver
band met art. 200 der Gemeentewet voor het 
komen in beroep gegund, niet is in acht ge
nomen; 

dat we! is waar door Burgemeester en Wet
houders in eene na·dere memorie gericht aan 
de Afdeeling van den Raad van State voor de 
geschillen van bestuur is beweerd, da.t ter 
bepaling van de vraag, of de termijn van dertig 
dagen, bedoeld in art. 200 der Gemeentewet, 
is in acht genomen, de dagteekening van het 
raadsbesluit tot het instellen van beroep be
slissencl is ; 

daL echter deze bewering niet juist is; 
da.t toch het besluit van den raad om, inge

volge art. 209 der Gemeentewet, bij Ons voor
ziening te Vl'agen tegen het besluit van Gede
puteerde Staten geen andere beteekenis kan 
hebben dan dat deze voorziening bij Ons zal 
worden geVTaagd ; 

dat derbalve de voorziening bij Ons eerst 
geschiedt door de uitvoering van het raadsbe
sluit door Burgemeester en Wethouders ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonclen en verstaan : 

den raad. der gemeente Vries in zijn beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

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

3 Novem,ber 1920. · BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Ver
voer 1901. S. 807. 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 13 October 1920, La. Q, Afdee
ling Spoorwegen ; 

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

Den Raad van State gehoord (advies nm 
26 October 1920, n°. 49) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen YOOr
noemdan Minister van 29 October 1920, La. 
A. A., Afdc-eling Spoorwegen; 
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Hebben goedgevondcn en versLaan : 
Het Algemeen Reglement Vervoer 1901, 

Yastgesteld bij Ons besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 10 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 
692), nader te wijzigen als volgt : 

in artikel 55, zevende lid, worden de bepalin
gen onder de letters e en i opgeheven en worden 
de bopalingen, vermeld onder de letters /, g en 
h, aangeduid met de letters e, f en g. 

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

H et Loo, den 3den Novembe:r 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat. A. A. H. W. KoNIG. 

(Uitgeg. 19 Nov. 1920.) 

3 November 1920. BESLUIT, houdende vrijstel
ling van invoerrecht voor zetmeelstroop, 
benoodigd als hulpmiddel bij het looien 
van leder. S. 808. 

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

Fina,ncien van 15 October 1920, n°. 170, Accijn
zen; 

Gezien de wet van l.l December 1893 (Staats
blad n°. 175) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1920, n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 October 1920, no. 208, 
Accijnzen ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Er wordt vrijstelling van invoerrecht genoten 

voor zetmeelstroop, benoodigd a.ls hulpmiddel 
bij het looien van leder. 

Ten aanzien van deze vrijstelling zijn van 
toepassing de bepalingen, vervat in de artikelen 
3 tot en met 11 van Ons besluit van 11 Augustus 
1908 (Staatsblad n°. 284). 

Onze Minister voomoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staaf,l,
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 3den November 1920. 

WILHELMINA. 

De 1liinister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 1 Dec. 1920.) 

3 November 1920. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent den vrijdom van den 
accijns op het zout, benoodigd voor het 
bemesten van landerijen en de voeding 
van vee. S. 809. 

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

Financien van 13 October 1920, n°. 236, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 74, lrs. d en e der wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), hou
dende bepalingen omtrent den acoijns op zout ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
26 October 1920, no. 42) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 October 1920, n°. 209, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 2 Ma.art 1912 

(Staatsblad n°. 98) wordt gelezen als volgt : 
De vrijdom wordt verleend : 
a. voor ruw zout, waarin zich geen stukken 

bevinden, welke op een hunner vlakkcn eene 
grootere afmeting hebben clan van: 

een centimeter voor zeezout ; 
een halven centimeter voor klip- of mijnzout; 
b. voor geraffineerd zout. 
Unze Minister van Financien is belast met 

de uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal wordcn geplaatst en wa:1rvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 3den November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien. DE VRIES. 

( Uitgeg. 1 Dec. 1920.) 

3 November 1920. MrssrvE van den Minister 
van Kolonien aan de Commissarissen der 
Koningin betreffende uitvoering van de 
Vuurwapenwet. 

Zooals U uit mijn schrijven van 1 Juni 1920 
bekend is, heeft de Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndie als regel aangenomen om 

.slechts bij hooge uitzondering vergunning te 
verleenen voor den invoer daar te lande van 
automatische vuurwapens. Blijkens van den 
Landvoogd ontvangen bericht zal voor hen 
vervolgens een gelijke gedragslijn worden ge
volgd ten aanzien van niet-automatische repe
teergeweren met gctrokken loop. 

Ik heb de eer, de medewerking van U Hoog
Ede!Gestrenge in te roepen om bij aanvragen 
tot consenten Yan nitvoer van wapenen cler 
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laatstbedoelde soort de aanvragers hierop op-
merkzaam te maken. (W. v. d. B. A.) 

6 Xovemher 1920. BESLUIT ter uitvoering 
van art . .l-75 der Lager Onderwijswet 1920. 

W1J WILHELMINA, E:;-z. 
Op do voorclracht van Onzen :.)[inister van 

Onderwijs, Kunsteu en \Vetenscbappen, van 
2 November 1920, n°. 10412, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 175 der 
Lager-onderwijswet 1920 door Ons geschiedt i 
de verdeeling der werkza.amheden tusschen d e 

hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de school
opzieners, voor zoover daarin niet door de 
wet is voorzien ; de indeeling van bet Rijk in 
hoofdinspectien en inspectien ; de regeling der 
wijze van vervanging van hoofdinspecteurs, 
inspecteurs en schoolopzieners in geval van 
ziekte, afwezigheid, schorsing of ontstentenis ; 
en de regeling van de toevoeging aan hoofd
inspecteurs en inspecteurs van bureau-ambe-
naren; 

Hebben 
bepalen: 

goedgevonden en verstaan te 

TlTEL I. 

Van de indeeling des Rijks. 

2. De tweede hoofdinspectie omvat de in
spectien Dorclrecht, Gouda, 's-Gravenhage, 
Leiden, Rotterdam, Schiedam en· Mlddelhurg. 

3. De derde hoofdinspectie omvat de in
spectien Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hil
versum en Utrecht. 

4. De viertl.e hoofdinspcctie omvat de in
spectien Heerenveen, Leeuwarden, Deventer, 
Zwolle, Groningen, \Vinschoten en Assen. 

5. De tabel, bij dit Besluit gevoeg:d, wijst 
de gemecnten aan, die tot elke inspectie be
hooren. 

TITEL II. 

Van de ambtenaren. 

6. De hoofdinspecteur heeft zijne vaste 
woonplaats binnen zijn ambtgebied, ter plaatse 
door Onzen voornoemden ::11inister te bepalen. 

7. De hoofdinspecteur, die zich, behalve 
voor zijne ambtsbezigheden, !anger dan zeven 
dagen uit zijne woonplaats verwijdert, behoeft 
daartoe de vergunning van Onzen vooruoemden 
Minister. 

8. De hoofdinspecteur bezoekt de openbare 
en bijzondere inrichtingen voor gewoon en uit
gebreid lager onderwijs, vervolgonderwijs en 
buitengewoon lager onderwijs (voor zoover 
dit omvat het onderwijs aan sohippers- en 

.Art. 1. 1. Het Rijk is voor het toezicht kramerskinderen), de bewaarscholeu, de in
op het gewoon lager onderwijs, het vervolg- riohtingen tot opleiding van onderwijzers en 
onderwijs, het uitgebreid lager onderwijs, het onderwijzeressen en van bewaarschoolpersoneel 
buitengewoon lager onderwijs aan schippers- binnen zijn ambtsgebied, zoo dikwijls hij dit 
en kramerskinderen, het bewaarschoolonder- 1 noodig acht. 
wijs, het onderwijs aan inrichtingen tot op- 9. Van elk bezoek, dat de hoofdinspecteur of 
leicling van onderwijzers, onderwijzeressen en de hem toegevoegde schoolopziener aan eene 
bewaarsohoolpersoneel, verdeeld in vier hoofd- inrichting tot opleiding van onderwijzers, 
inspectien. onderwijzeressen en van bewaarschoolper-

2. De eerste hoofdinspectie omvat de pro- soneel brengt, wordt een rapport opgemaakt, 
vincien Noordbrabant, Gelderland en Limburg; hetwelk in zijn arohief gedeponeerd wordt. 

de tweede hoofdinspectie de provjncien Zuid - 10. 1. De hoofdinspecteur kan, acht hij dit · 
holland en Zeeland ; noodig, bijeengekomen met de inspecteurs van 

de derde hoofdinspectie de provincien Noord- zijn ambtsgebied, ter bespreking va.n de aan 
holland en Utrecht; hen toevertrouwcle belangen. 

de vierde hoofdinspectie de provinoien 2. Hij roept hen daartoe, behalve in spoed-
Friesland, Overijssel, Gronigen en Drenthe. eischende gevalleu, ten minste drie dagen te 

2. De inspectie van het buitengewoou vorcn bijeen. 
ontlerwijs, met uitzondering van dat aan I 3. Hij kan ook de schoolopzieners, binnen 
sohippers- en kramerskinderen, omvat bet ge- zijn ambsgebied werkzaam, tot bet bijwonen 
heele Rijk. 

1 
van zoodanige bijeenkomsten uitnoodigen. 

3. Het Rijk is voor het toezicht op het in / 4. Verder kan hij, waar hij,dit noodig acht, 
artikel · 1 genoemde onderwijs verdeeltl in zeven I bijeenkomen met directeuren van inrichtingen 
en twintig inspectien. 

1 
tot opleiding van onderwijzers en onderwijze-

4. 1. De eerste hoofdinspectie omvat de ressen binnen zijn ambtsgebied. Tot het bij
inspectien Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch, wonen van deze bijeenkomsten kunuen ook 
Arnhem, Nijmegen, Zutphen, ::lfaastricht en de in het eerste en derde lid van dit artikel ~e-
Roermond. noemden worden uitgenoocligd. · 
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5. Op de bijeenkomsten, in het eerste en p laats in de gemeente, waarnaar de inspectie 
vierde lid van dit artikel genoemd, kunnen genoemd wordt, tenzij hem door Onzen voor
referaten worden gehouden, zoowel door hen, noemden }finister vergund wordt, elders ge
die ze krachtens clit artikel behooreu bij te vetsigd te ziju. 
woneu of er toe kuunen worden uitgenoodigd, 19. De inspecteur, die zich, behah·e voor 
als door anderen. zijne ambtsbezigheden, !anger dan zeven dagen 

6. De kosten dezer bijeenkomsteu en refe- uit zijne woonplaats verwijdert, behoeft daartoe 
raten komeu ten laste van het Rijk. De ver- de vergunuing van Onzen voornoemdenMinister. 
antwoording der gelden, voor de referaten te 20. Op den inspecteur, die aange_,;ezen 
besteden, geschiedt op de wijze, door Onzen wordt ter vervanging van den hoofdinspecteur, 
voornoemden Minister te regelen. gaan, zoolang de verganging cluurt, alle diens 

11. De hoofdinspecteurs, en wanneer daartoe bevoegdheden en verp!ichtingen over. Hij 
aanleiding bestaat ook de inspecteur van het blijft desniettemin met de waarneming zijner 
buitengewoon onderwijs, worden ter overweging betrekking belast, tenzij hij ze!f krachtens ar
van de belangen van het lager en het bewaar- tikel 30 van dit Besluit wordt vervangen. 
schoolonderwijs door Onzen voornoemden 21. De inspecteur verleent zijne mede
Minister bijeengeroepen, telkens wanneer bij werking aan den hoofdinspecteur b~j het toe
dit nooclig acht. · zicht op de inrichtingen tot opleiding van onder-

12. De hoofdinspecteurs en de inspecteur wijzers en onderwijzeressen en van bewaar
van het buitengewoon onderwijs komen ten schoolpersoneel binnen zijn ambtsgebied, en 
minste eenmaal 's jaars bijeen ter bespreking bezoekt deze ten minste eenmaal 's jaars. 
van de aan hen toevertrouwde gemeenschappe- 22. Van elk bezoek, door den inspect,eur 
lijke belangen. of een der onder hem werkzaam zijnde school-

13. De hoofdinspecteur geeft aan Gedepu- 1 opzieners aan eene im1chting, als bedoeld in 
teerde Staten der tot zijn ambtsgebied be- 1 artikel 21, gebracht, wordt een rapport opge
hoorende provincien rechtstreeks alle voor- I maakt, dat eerstgenoemde toezendt aan den 
lichting, die zij van hem verlangen. hoofdinspecteur, die het bij de zijne voegt. 

14. Telkens, wanneer de hoofdinspecteur 23. l. Het schoolbezoek aan de anclere 
de vergadering eener plaatselijke commissie inrichtingen van onderwijs, waarop hij toezicht 
wil bijwonen of beleggen, en hij de tegenwoor- uitoefent, wordt door den inspecteur, in over
digheid van den inspecteur of van schoolop- leg met de onder hem werkzaam zijnde school
zieners wenschelijk acht, geeft hij dezen hier- opzieners, z66 geregeld, dat de daaronder val
van kennis, met uitnoodiging, mede tegen- lende dagschoolklassen ten minste tweemaal 
woordig ·te zijn. 's jaars worden bezocht. Althans bij een 

15. De hoofclinspecteur houdt toezicht op de van deze bezoeken wordt een onderzoek inge-
archieven der inspecteurs. steld naar de resultaten van het in de klasse 

16. 1. Door Ons wordt jaarlijks eene be- gegeven onderwijs. 
paalde som ter beschikking van de hoofdin- 2. De vervolgklassen worden mede door de 
specteurs gesteld, bestemd tot bekostiging I in het eerste lid van dit artikel genoemden in 
eener vakbibliotheek, welke staat onder het I onderling overleg ten minste eenmaal 's jaars 
beheer van den door Onzen voornoemden bezocht. 
l\Iini~ter aan te wijzen hoofdinspecteur. I 3. H et bezoek der bewaarschoolklassen 

2. Deze bib!iotheek staat ten dienste van heeft door de daarvoor aangewezen schoolop
allen, die tot het Rijksschooltoezicht op het ziener ten minste tweemaal 's jaars plaats in 
lager en het bewaarschoolonderwijs behooren, II overleg met de inspecteurs, tot wier ambts-
en van de leden van den Onderwijsraad. gebied die klassen behooren. 

3. De verantwoording dier som geschiedt I 4 Van elk bezoek, in een der vorige leden 
op de wijzc, door Onzen voornoemden Minister I van dit artikel bedoeld, wordt een rapport 
te bepalen. Deze stelt ook het reglement op opgemaakt, dat in het archief van den inspec
het gebruik en het beheer der bibliotheek vast. teur wordt gedeponeerd. 

17. In geval van ziekte, afwezigheid, schor- 24. De inspecteru doet aan den hoofdin-
sing of ontstentenis wordt de hoofclinspecteur, specteur binnen eene. week na afloop van elk 
op aanwijzing van Onzen voornoemden Minister, kwartaal schriftelijk opgave van de door hem 
vervangen door een der inspecteurs, binnen· 1 en de onder hem werkzaam zijnde schoolop
zijn ambtsgcbied werkzaam. zieners bezochte inrichtingen van onderwijs, 

18. De inspecteur heeft zijne v~ste woon- met vermelding van den datum rnn .elk be-



1920 6 N OVEMBER. 974 

zoek, van de bezochte inrichting (klasse) en I 2. Hij zorgt, dat zijn archief steeds in een 
van dengene, die het bezoek heeft gebracht. behoorlijken toestand is en is verplicht, bet 

25. De inspecteur verzamelt de in het vorige I inspecteeren daarvan door den hoofdinspec
artikel bedoelde rapporten, alsmede die, welke I teur toe te laten. 
omtrent het schoolbezoek worden uitgebracht 35. Onze voornoemde Minister wijst elken 
ingevolge opdracht van den hoofdinspecteur I schoolopziener zijne vaste woonplaats aan, 
of op last van Onzen voornoemden Minister. na den hoofdinspecteur daaro.ver te hebben 

26. De hoofdinspecteur en de inspecteur i gehoord. 
kunnen de onder hen werkzaam gestelden, I 36. De schoolopziener, die zich behalve 
die met het schooltoezicht zijn belast, te alien I voor zijne ambtsbezigheden !anger da.n een 
tijde voor besprekingen oproepen. werkdag uit zijne woonplaats verwijdert, be-

27. Aan elken boofdinspecteur wordt een hoeft daartoe vergunning van den boofdin
soboolopziener in algemeenen dicnst toege- specteur of den inspecteur, aan wien hij is toe
voegd. . gevoegd ; de schoolopziener voor bewaar-

28. De aan den hoofdinspecteur toegevoegde I scboolonderwijs van den hoofdinspecteur. Een 
schoolopziener vervult alle opdrachten, hem verlof van meer dan zeven dagen verleent Onze 
door eerstgenoemde in het dienstbelang ver- ,oornoemde Minister. 
strekt. 37. De schoolopziener geeft aan den in-

29. l.. De schoolopzieners, werkzaam ge- I specteur alle inlichitngen, die van hem worden 
steld in eene bepaalde inspectie, vervullen alle verlangd. 
opdrachten, hun door den inspecteur in het , 38. Op den schoolopziener, die aange
dienstbelang verstrekt, en geven dezen al!e wezen wordt ter vervanging van den inspecteur, 
inlichtingen en voorlichting, die hij van hen gaan, zoolang de vetvanging duurt, alle <liens 
verlangt. bevoegdheden en verplichtingen over. 

2. Bij verschil van opvatting, of eene op- 39. Onze voornoemde Minister wijst de 
dracht terecht is gegeven, staat beroep op den vaste woonplaats aan van den inspecteur van 
hoofdinspecteur open. het buitengewoon onderwijs en van de onder 

30. In geval van ziekte, afwezigheid, schor- dezen werkzaam zijnde schoolopzieners. 
sing of ontstentenis wordt de inspecteur, op 40. De inspecteur van het buitengewoon 
aanwijzing van Onzen voornoemden Minister, onderwijs bezoekt de openbare en bijzondere 
vervangen door een der schoolopzieners, binnen scholen en klassen, welke onder zijn toezicht 
zijn ambtsgebied werkzaam. zijn gesteld, zoo dikwijls hij dit noodig acht. 

31. Zoo dikwijls kracbtens de artikelen 41. l. De schoolopziener, belast met het 
25, 26 en 69 der Lager-onderwijswet; 1920 de toezicht op het buitengewoon onderwijs, ver
beslissing van Onzen voornoemden Minister vult alle opdracbten, hem door zijn inspecteur 
wordt ingeroepen, zendt de inspecteur aan in het dienstbelang verstrekt. 
dezen de stukken, met eene beredeneerde toe- 2. Bij verschil van opvatting, of eene op
lichting. Zoodra 's Ministers beslissing hem dracht te recht is gegeven, sta-at beroep op 
is bericht, brengt hij die onmiddellijk ter Onzen voornoemden Minister open. 
kennis van belangbebbenden. 42. Van elk bezoek, door den inspecteur 

32. Telkens wanneer de inspecteur de ver- / van het buitengewoon onderwijs of door de 
gadering eener plaatselijke commissie wil bij- onder hem werkzaam zijnde schoolopzjeners 
wonen of _beleggen, en hij de tegenwoordigheid I aan eene school of klasse gebracht, wordt een 
van schoolopzieners wenschelijk acht, noodigt rapport opgemaakt. De inspecteur verzamelt 
hij dezen daartoe uit. deze rapporten. 

33. Van elk proces-verbaal ter zake van 43. Bij ziekte, afwezigheid, schorsing of 
overtreding, door den inspecteur of een der ontstentenis wordt de inspecteur van het 
onder hem werkzaam zijnde schoolopzieners buitengewoon onderwijs op aanwijzing van 
opgemaakt ingevolge artikel 178 der Lager- Onzen voornoemden Minister vervangen door 
onderwijswet 1920, zendt hij binnen tweemaal een onder hem werkzaam zijnden schoolopziener. 
vier en twintig uren afschrift aan den hoofd- Op dezen gaan, zoolang de vervanging duurt, 
inspecteur. alle bevoegdheden en verplichtingen van den 

34. 1. De inspecteur geeft recbtstreeks aan inspecteur over. 
Onzen Minister en aan Gedeputeerde Staten · 44. Voor verlof, te verleenen aan den in
al!e inlichtingen en voorlichting, die van hem specteur van het buitengewoon onderwijs en de 
warden verlangd. onder hem werkzaam zijnde scboolopzieners, 
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gelden bepalingen overeenkomstig die van de 
artikelen 19 en 36. 

45. De inspecteur van het buitengewoon 
onderwijs geeft aan Onzen voornoemden 
Minister alle verlangde inlichtingen en voor
lichting. 

46. De schoolopzieners, die toezicht uit
oefenen op het buitengewoon onderwijs, geven 
aan hun inspecteur alle verlangde inlichtingen. 

47. Aan elken hoofdinspecteur en aari den 
inspecteur van het buitengewoon onderwijs 
wordt een bureau-ambtena.ar en zoo noodig 
een klerk toegevoegd ; aan elken inspecteur 
bedoeld in artikel 18, een bureau-ambtenaar 
en bovendien een of zoo noodig meer klerken. 

48. De aan den hoofdinspecteurs en de in
specteurs toegevoegde bureau-ambtenaren en 
klerken hebben dezelfde vaste woonplaats als 
hun chefs. 

49. Voor afwezigheid van een tot zeven 
dagen bel10even zij, buiten ziekte, de vergun
ning van hun chef ; bij !anger verlof die van 
Onzen voornoemden Minister. 

50. Yoor de bureau-ambtenaren wordt door 
Onzen voornoemden Minister eene instructie 
vastgesteld. 

51. Aan de inspecteurs, die op 31 December 
1920 als districts-schoolopziener in fnnctie 
waren, wordt, indien zij <lit verzoeken, door 
Onzen voornoemden Minister vergund, tot 
1 Januari 1924 in hunne woonplaats gevestigd 
te blijven. 

52. Voor de hoofdinspecteurs, de inspec
teurs, de schoolopzieners, de bureau-ambte
naren en de klerken wordt de woonplaats volgens 
de artikelen 6, 18, 35, 39, 48 en 51 beschonwd 
als de standplaats in den zin van artikel 4 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1920, tenzij door Onzen voornoemden 
Minister op grond van bijzondere omstandig
heden anders wordt bepaald. 

53. Dit besluit treedt in we,·king op 1 Janu
ari 1921. 

1Iet gelijke dagteekening vervallen Onze 
besluiten van 7 Juni 1906 (Staatsb/,a,d n°. 126) 
en 2 Februari 1914 (Staatsblad n°. 29). 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6 November 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

TABEL, bedoeld in artil.el 5, aanwijzende de 
gemeenten, die tot elke inspectie behooren. 

EERSTE HOOFDINSPECTIE . 

Inspectie B reda. 

Alphen c. a., Baade-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Chaam, Dinteloord c. a., Dongen, 
Etten c. a., Fijnaart c. a., Gastel (Oud- en 
Nieuw-), Gilze c. a., Ginneken c. a., Halsteren, 
Hoeven, Huybergen, Klundert, :Made c. a., 
Oosterhout, Ossendrecht, Oudenbosch, Princen
hage, Putte, Roosendaal c. a., Rucphen c. a., 
Rij~bergen, Standdaarbuiten, Steenbergen c. a., 
Terheyden, Teteringen, Vossemeer (Nieuw-), 
Willemstad, Woensdrecht, Wouw, Zevenbergen, 
Zundert, Zwaluwe (Hooge- en Lage-). 

Inspectie Eindlwven. 

Aalst, Aarle-Rixtel, Asten, Bake! c. a., 
Beek c. a., Bergeyk, Best, Beugen c. a., Blade! 
c. a., Boeke!, Borke! c. a ., Boxmee~, Boxtel, 
Budel, Deurne c. a., Diessen, Dommelen, Duizel 
c. a., Eersel, Eindhoven, Erp, Geldrop, Gemert, 
Haps, Heeze, Helmond, Hilvarenbeek, Hooge
loon c. a., Leende, Liempde, Lierop, Lieshout, 
Luyksgestel, Maarheeze, J\faashees c. a., Mierde, 
(Hooge- en Lage), Mierlo, Mill c. a., Moergestel, 
Nunen c. a., St. Oedenrode, Oeffelt, Oerle, 
Oirschot, Oisterwijk, Oost-, West- en Middel
beers, Oploo c. a., Reuse!, Riethoven, Sambeek, 
Schijndel, Soerendonk c. a., Someren, Son c. a., 
Stiphout, Uden, Valkenswaard, Veghel, 
Veldhoven c. a., Vessem c. a., Vierlingsbeek, 
Vlierden, Waalre, Wanroy, Westerhoven, Zeelst. 

Jnspectie 's -Hertogenbosch. 

Alem c. a., Almkerk, Andel, Baardwijk, 
Beers, Berghem, Berke!, Berlicum, Besoijen, 
Bokhoven, Capelle, Cromvoirt, Cnyck c. a., 
Deursen c. a., Dieden c. a., Dinther, Drongelen, 
Drunen, Dungen (den), Dussen, Empel c. a., 
Engelen, Esch, Escharen, Gassel, Geertruiden
berg, Geffen, Genderen, Giessen, Goirle, Grave, 
's Gravenmoer, Haaren·, Hedikhuizen, Heesch, 
Heeswijk, Helvoirt, Herpen, Herpt, 's-Hertogen
bosch, Heusden, Huisseling c. a., Linden, 
Lith, Lithoijen, Loon op Zand, Meeuwen, 
Mege:n c. a., St. Michielsgestel, Nieuwkuyk, 
Nistelrode, Nuland, Oss, Oudheusden, Oijen c.a., 
Raamsdonk, · Ravenstein, Reek, Rosmalen, 
Rijswijk, Scbayk, Sprang, Tilburg, Udenhout, 
Veen, Velp, Vlijmen, Vrijhoeve-Capelle, Vught, 
Waalwijk, Waspik, Werken c. a. (de), Werken
dam, Woudrichem, Wijk c. a ., Zeeland. 

Inspectie Arnhem. 

Apeldoorn, Arnhem, Ba,rneveld, Brummen, 
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Doornspijk, Doorwerth, Ede, Elburg, Epe, 
Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoeve
laken, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renkum, 
Rheden, Rozendaal, Scherpcnzeel, Voorst, 
Wageningen. 

Inspectie Nijmegen. 

Ammerzoden, Appeltern, Balgoy, Ba,tenburg, 
Beesd, Bemmel, Bergharen, Beuningen, Beu
sichem, Brake!, Buren, Buurmalsen, Culen
borg, Deil, Dodewaard, Dreumel, Driel, Druten, 
Echteld, Elst, Est c. a. , Ewijk, Gameren, 
Gcldermalsen, Gent, Groesbeek, Haaften, 
Redel, Heerewaarden, Hemmen, Herwijnen, 
Heteren, Heumen, Horssen, Huissen, Hurwenen, 
Kerkwijk, Kesteren, Lienden, Maurik, Millingen, 
Nederhemert, Nijmegen, Ophemert, Overasselt, 
Poederoijen, Ros um, Tie!, Ubbergen, Valburg, 
Varik, Vuren, Waardenburg, \Vadenoijen, 
Warne!, \Vijchen, IJzendoorn, Zaltbommel, 
Zoelen, Zuilichem. 

I nspectie Zutphen. 

.\]Aalten, Angerlo, Bergh, Borculo, Didam, 
Dinxperlo, Doesburg, Doetinchem, Duiven, 
Eibergen, Gendringen, Gorssel, Groenlo, Hen
gelo, Herwen c. a., Hummelo, Laren, Lichten
voorde, Lochem, Necde, Pannerden, Ruurlo, 
Steenderen, Vordcn, Warnsveld, Wehl, Wester
voort, ,vinterswijk, ,visch, Zelhem, Zevenaar, 
Zutphen. 

I nspectie ll[aastricht. 

Amby, Amstenrade, Beek, Bemelen, Berg 
c. a., Bingelrade, Bocholtz, Borgharen, Born, 
Broeksittard, Brunssum, Bunde, Cadier c. a ., 
Elsloo, Eygelshoven, Eysden, St. Geertruid, 
Geleeu, Geulle, Grevenbicht, Gronsveld, Gulpen, 
Heer, Heerlen, Hoensbroek, Houthem,Hulsberg, 
Itteren, Jabeek, Kerkrade, Klimmen, Lim
bricht, Maastricht, Margraten, Meerssen, 
ilferkelbeek, Mesch, Mheer, Munstergeleen, 
Nieuwenhagen, Nieuwstadt, Noorbeek, Nuth, 
Obbicht c. a ., Oirsbeek, Roosteren, Rijckholt, 
Schaesberg, Schimmert, Schinnen, Schin op 
Genlle, Schinveld, Simpelveld, Sittard, 
Slenaken, Spaubeek, Stein, Susteren, Ubach 
over Worms, Ulestraten, Urmond, Vaals, 
\'alkenburg, Valkenburg (Oud-), Voerendaal, 
Wittem, Wijlre, Wijnandsrade. 

Inspectie Roermond, 

Arcen c. a ., Baexem, Beegden, Beese!, 
Belfeld, Bergen, Broekhuizen, Buggenum, 
Echt, Gennep, Grathem, Grubbenvorst, Haelen, 
Heel c. a. . Heiden, Herten, Heythuizen, 

Horn, Horst, Hunsel, Ittervoort, Kessel, 
Linne, Maasbracht, Maasbree, l\faasniel, oleerlo, 
Melick c. a., Meijel, Montfort, Mook, Neder
weert, Neer, Neeritter, Nunhem, St. Odilienberg, 
Ohe c. a., Ottersum, Posterholt, Roermond, 
Rogge!, Sevenum, Stevensweert, Stamproij, 
Swalmen, Tegelen, Thorn, Venlo, Venray, 
Vlodrop, Wanssum, \Veert, Wessem. 

TWEEDE HOOFDINSPECTIE. 

I nspectie Dordrecht. 

Alblas (Oud-), Alblasserdam, Ammers (Groot-), 
Beijerland (Nieuw-), Beijerland (Oud -), Beijer
land (Zuid-), Bleskensgraaf, Bommel (den), 
Brandwijk, Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, 
Dirksland, Dordrecht, Dreischor, Dubbeldam, 
Duivendijke, Elkerzee, Ellemeet, Giessendam, 
Goedereede, Goudswaard, 's-Gravendeel, Haam
stede, Hardinxveld, Heinenoord, Herkingen, 
Kerkwerve, Klaaswaal, Lekkerland (Nieuw-), 
Maasdam, Melissant, Middelharnis, Molenaars
graaf, Mijnsheerenland, Nieuwerkerk, Noord
gouwe, Noordwelle, Numansdorp, Ooltgensplaat, 
Oosterland, Ouddorp, Ouwerkerk, Papendrecht, 
Peursum, Picrshil, Puttershoek, R enesse, 
Serooskerke (Schouwen), Sliedrecht. Sommels
dijk, Stad aan 't Haringvliet, Stellendam, 
Streefkerk, Strijen, Tonge (Nieuwe-), Tonge, 
(Oude-), Westmaas, Wijngaarden, Zierikzee, 
Zonnemaire, Zwijndrecht. 

Inspectie Gouda. 

Aar (ter), Alkenmt1,de, Ameide, Ammerstol• 
Arkel, Aspercn, Barwoutswaarder, Benthuizen, 
Bergambacht, Bergschenhoek, Berke!, Berken· 
woude, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop. Capelle 
a/d IJssel, Everdingen, Giessen-Nieuwkerk, 
Gorinchem, Gouda, Gouderak, Goudriaan, 
Haastrecht, Hagestein, Hei- en Boeicop, 
Hekendorp, Heukelum, Hoogblokland, Hoor
naar, Kedichem, Krimpen a/d Lek, Krimpen 
a/d IJssel, Langerak, Lange Ruige Weide, 
Leerbroek, Leerdam, Leimuiden, Lekkerkerk, 
Lexmond, Meerkerk, l\foerkapelle, Moordrecht, 
Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwkoop, Nieuwland, 
Nieuwpoort, Nieuwveen, Noordeloos, Noot
dorp, Ottoland, Ouderkerk a/d IJssel, Oudewa
ter, Papekop, Pijnacker, Reeuwijk, Rietveld, 
Rijnsaterwoude, Schelluinen, Schoonhoven. 
Schoonrewoerd, Stolwijk, Stompwijk, Tien
hoven, Veur, Vianen, Vlist, Voorburg, Waarder, 
Waddinxveen, Woerden, Woubrugge, Zegwaard, 
Zevenhoven, Zevenhuizen, Zoetermeer, Zwam
merdam. 

Inspectie 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage. 
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I nspeclie Leiden. 

Alphen a/d Rijn, 's-Gravenzande, Hazers, 
woude, Hillegom, Katwijk, Koudekerk, Leiden, 
Leiderdorp, Lier (de), Lisse, Loosduinen, 
Monster, Naaldwijk, Noordwijk, Noordwijker
hout, Oegstgeest, Rijnsburg, Rijswijk, Sassen
heim, Schipluiden, Valkenburg, Voorhout, 
Voorschoten, ,varmond, Wassenaar, Wate
ringen, Zoeterwoude. 

Jnapectie Rotterdam. 

Rotterdam. 

Inspectie Schiedam. 

Abbenbrnek, Barendrecht, Brielle, Delft, 
Geervliet, Heenvliet, Heerjansdam, Hekelingen, 
Hellevoetsluis, Helvoet (Nieuw-), Hendrik
Ido-Ambacht, Hillegersberg, Hoogvliet, Kethel, 
Maasland, l\faassluis, Nieuwenhoorn, Oost
voorne, Oudenhoorn, Overschie, Pernis, Poor
tugaal, Rhoon, Ridderverk, Rockanje, Rozen
burg, Schiebroek, Schiedam, Spijkenisse, Vier
polders, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, 
IJsselmonde, Zuidland, Zwartewaal. 

Inspectie Middelburg. 

Aagtekerke, Aardenburg, St. Annaland, 
Arnemuiden, Axel, Baarland, Biervliet, Bigge
kerke, Borsselen, Boschkapelle, Breskens, Cad
zand, Clinge, Colijnsplaat, Domburg, Driewegen, 
Eede, Ellewoutsdijk, Goes, Graauw c. a., 
's-Gravenpolder, Groede, Grjjpskerke, 's-Heer 
Abtskerke, 's-Heer Arendskerke, 's-Heerenhoek, 
Heinkenszand, Hengstdijk, Hoedekenskerke, 
Hoek, Hontenisse, Hoofdplaat, Hulst, St. Jans
steen, Kapelle, Kats, Kattendijke, Kloetinge, 
Koewacht, Kortgene, Koudekerke, Krabben
dijke, Kruiningen, St. Kruis, St. Laurens, St. 
l\faartensdijk, Meliskerke, Middelburg, Neuzen, 
Nieuw- en St. Joosland, Nieuwvliet, Nisse, 
Oostburg, Oostkapelle, Ossenisse, Oudelande, 
Overslag, Ovezande, Philippine, St. Philipsland, 
Poortvliet, Retranchement, Rilland-Bath, 
Ritthem, Sas van Gent, Scherpenisse, Schoon
dijke, Schore, Serooskerke (Walcheren}, Sluis, 
Souburg (Oost- en West-}, Stavenisse, Stoppel
dijk, Tholen, Veere, Vlissingen, Vossemeer( Oud-}, 
Vrouwenpolder, Waarde, Waterlandkerkje, We
meldinge, Westdorpe, Westkapelle, Wissekerke, 
Wolphaartsdijk, Yerseke, IJzendijke, Zaamslag, 
Zoutelande, Zuiddorpe, Zuidzande. 

Anna Paulowna, Avenhorn, Barsingerhorn, 
Beemster, Beets, Bergen, Berkhout, Beverwijk, 
.Blokker, Bovenkarspel , Broek op Langendijk, 
Callantsoog, Castricum, Egmond aan Zee, 
Egmond-binnen, Enkhuizen,Graft, Grootebroek, 
Harenkarspel , Heemskerk, Heerhugowaard, 
Heiloo, Helder, Hensbroek, Hoogkarspel, Hoog
woud, Hoorn, Koedijk, Kwadijk, Limmen, St. 
Maarten, Medemblik, Middelie, Midwoud, Nib
bixwoud, Niedorp (Nieuwe), Niedorp (Oude), 
Obdam, Oosthuizen, Opmeer, Opperdoes, 
Oterleek, Oudendijk, Oudkarspel, Oudorp, 
St. P ancras, Petten, Rijp (de), Schagen, Schar
woude (Noord-), Scharwoude (Zuid-), Schellink
hout, Schermerhorn,Schermer (Zuid- en N oord-), 
Schoorl, Spanbroek, Sijbekarspel, Terschelling, 
Texel, Twisk, Uitgeest, Urk, Ursem, Venhuizen, 
Vlieland, Warder, Warmenhuizen, Wervers
hoof, Westwoud, Wieringen, Wieringerwaard, 
Winkel, Wognum, Wijdenes, Wijk aan Zee en · 
Duin, Zwaag, Zijpe. 

Inepectie Amsterdam. 

Amsterdam. 

Jn..9pectie Haarlem. 

Aalsmeer, Amstel (Nieuwer-}, Assendelft, 
Bennebroek, Bloemendaal, Broek en Waterland, 
Edam, Haarlem, Haarlemmerliede c. a., 
Haarlemmermeer, Heemstede, Ilpendam, Jisp, 
Katwoude, Koog a/d Zaan, Krommenie, Lands
meer, Marken, Monnikendam, Oostzaan, 
Purmerend, Schoten, Spaarndam, Uithoorn, 
Velsen, Westzaan, Wormer, Wormerveer, 
Wijdewormer, Zaandam, Zaandijk, Zandvoort. 

Inspectie Hilversum. 

Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij, 
Achttienhoven, Amersfoort; Amstel (Outler-), 
Ankeveen, Baarn, Bildt (de), Blaricum, Breuke
len-Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Bunnik, 
Bunschoten, Bussum, Diemen, Eemnes, 
's-Graveland, Hilversum, Hoogland, Huizen, 
Kortenhoef, Laren, Leusden, Loenen, Loene
sloot, Loosdrecbt, Maarssen, Maarsseveen, 
Maartensdijk, Muiden, Mijdrecht, Naarden, 
Nederhorst den Berg, Nieuwkoop (Laag-), 
Nigtevecht, Ruwiel, Soest, Stoutenburg, Tien
hoven, Vinkeveen, Vreeland, Weesp, Weesper
karspel, Westbroek, Wilnis, Zei~t, Zuilen. 

I nspectie Utrecht. 

DERDE HOOFDINSPECTIE. 

Jnspectie Alkmaar. 

Abbekerk, Akersloot, Alkmaar, 

1920. 

Amerongen, Benschop, Cothen, Doorn, 
Driebergen, Haarzuilens, Harmelen, Hoenkoop, 
Houten, Jaarsveld, Jutphaas, Kamerik, Kocken

Andijk, gen, Langbroek, Leersum, Linschoten, Lopik, 
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Maarn, Montfoort, Odtjk, Oudenrijn, Polsbroek, 
Renswoude, Rhenen, Rijsenburg, Schalkwijk, 
Snelrewaard, Tull en 't Waal, Utrecht, Veenen
daal, Veldhuizen, Vleuten, Vreeswijk, Werk
hoven, Willeskop, Willige-Langerak, Wouden
berg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zegveld. 

VIERDE HooFDINSPECTIE. 

I n.~pectie H eerenveen. 

Aengwierden, Bolsward, Doniawerstal, Gaas
terland, Haskerland, Hemelumer-Oldephaert, 
Hennaarderadeel, Bindeloopen, Lemsterland, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Rauwerderhem, 
Schoterland, Sloten, Smallingerland, Sneek, 
Stavoren, Utingeradeel, Weststellingwerf, 
Wonseradeel, Workum, Wijmbritseradeel, IJlst. 

I nspectie Leeuwarden. 

Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, 
Barradeel, 't Bildt, Dantumadeel, Dokkum, 
Ferwerderadeel, Franeker, Franekeradeel, 
Harlingen, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeu
warden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, 
Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Tietjerk
steradeel, Westdongeradeel. 

ln.~pectie Deventer. 

Almelo, Bath men, Borne, Delden (Ambt- ), 
Delden (Stacl-), Denekamp, Deventer, Diepen
heim, Diepenveen, Enschede, Goor, Haaks
bergen, Hellendoorn, Hengelo, Holten, Lonne
ker, Losser, Markelo, Oldenzaal, 01st, Oot
marsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen, 
Weerselo, Wierden. 

I nspectie Zwolle. 

A vereest, Blankenham, Blokzijl, Dalfsen, 
Genemuiden, Giethoorn, Grafhorst, Grams
bergen, Ham (den), Hardenberg (Ambt-), 
Harden berg (Stad-), Hasselt, Heino, Kampen, 
Kamperveen, Kuinre, Nieuwleusen, Oldemarkt, 
Ommen (Ambt-), Ommen (Stad-), Raalte, 
Staphorst, Steenwijk, Steenwijkerwold, Vollen
hove (Ambt-), Vollenhove (Stad-), Wanneper
veen, Wilsum, Wijhe, IJsselmuiden, Zalk c. a., 
Zwartsluis, Zwolle, Zwollerkerspel. 

Inspectie Groningen. 

Adorp, Aduard, Appingedam, Baflo, Bedum, 
Bierum, Delfzijl, Eenrum, Ezinge, Grijpskerk, 
Groningen, Grootegast, Hoogkerk, Kantens, 
Kloosterburen,Leek, Leens, Loppersum, Marum, 
Middelstum, Olclehove, Oldekerk, Stedum, 
Uithuizen, Uithuizermeeden, Ulrum, Usquert, 
Warffum, Winsum, 't Zandt, Zuidhorn. 

I nspectie 1V insclwten. 

Beerta, Bellingwolde, Boer (ten),Finsterwolde, 
Haren, Hoogezand, Meeden, Midwolde, Munten
dam, Nieuwolda, Noordbroek, Noorddijk, 
Onstwedde, Pekela (Nieuwe), Pekela (Oude), 
Sappemeer, Schans (Nieuwe), Scheemda, 
Slochteren, Termunten, Veendam, Vlagtwedde, 
Wedde, Wildervank, Winschoten, Zuidbroek, 

Inspectie Assen. 

Anlo; Assen, Beilen, Borger, Coevorden, 
Dalen, Diever, Dwingeloo, Eeldc, , Emmen, 
Gasselte, Gieten, Havelte, Hoogeveen, Meppel, 
Norg, Nijeveen, Odoorn, Oosterhesselen, Peize, 
Roden, Rolde, Rui.nen, Ruinerwold, Schoone
beek, Sleen, Smilde, Vledder, Vries, Wt>sterbork, 

I Wijk (de), Zuidlaren, Znidwolde, Zweelo. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 6 Novem

ber 1920, n°. 36. 
Mij bekend, 

De Min. v. Onderw., Kunsten en Wetenschappen, 
J. TH. DE VISSER. 

8 November 1920. KON1NKLIJK BESLUIT. 

'\,Vaar belanghebbende (verpleegster) ver
scheidene jaren werkzaam is geweest op 
de afdeeling voor interne ziekten, is de 
gelegenheid voldoende aanwezig geweest 
om met tuberculose te worden besmet, 
en voor haar te eerder, daar zij werkzaam 
was op de zaal, waar ernstige besmette· 
tuberculose-patienten werden verpleegd; 
derhalve moet worden aangenomen dat 
belanghebbende hare ziekte (tuberculose) 
door besmetting bij het verplegen heeft 
opgedaan. In het feit dat zij werkzaam 
was op de zaal, waar de ernstig besmette 
patienten werden verpleegd, is gelegen eene 
bijzondere omstandigheid als bedoeld in 
art. 3 l • lid sub b der wet. 

WIJ WILHELMINA, E~Z. 

Beschikkcnde op de aanvrage om pensioen 
van Mejuffrouw H. Kopper te Zaandam, 
laatstelijk . verpleegster in het Wilhelmina
Gasthuis te Amsterdam ; 

Gezien het advies van den Pensioenraad voor 
de gemeente-ambtenaren van 19 Juni 1920, 
no. 551, La. G.; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen _van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Oct. 1920, n°. 357 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 3 Nov. 1920, n°. 156 Pensi
oenen; 

0. , dat de Pensioenraad voor de gemeente-
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ambtenaren in zijn Yoormeld ad,~ies Ons in 
overweging heeft gegeYen op de aanvrage 
afwijzend te besrhikken, aanvoerende dat de 
belanghebbende bij besluit van Bnrgemeester 
en Wethouders van Amsterdam van 30 Jan. 
1920, n°. 2874 met ingang van 1 Januari 1920 
eervol is ontslagen ; dat haar diensttijd be
doeld in art. 15a der Pecnsioenwet voor de 
gemeente-o.mbtenaren 1913 van 4 jaren en 
2 maanden, vereenigd met den overigen volgens 
art. 15c dier wet in aanmerking komenden, 
boven den 18-jarigen leeftijd bewezen tijde
lijken dienst van 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen, 
een tijdvak uitmaakt van 5 ja.ren, 9 ma.anden 
en 10 dagen; dat zij, geboren 4 Juli 1888, den 
leeftijd van 65 jaren niet heelt bereikt ; da.t 
voorts niet is aa.ngetoond dat de ziekten en 
gebreken ter zake waarva.n zij door de genees
kundigen N. J. Damen en Dr. J. Kuiper be
noemd door den burgemeester van Amsterdam 
bij beschikking van 18 Sept. 1919, n°. 476, 
voor de verdere waa.rneming van ha.re betrek
king ongeschikt is verkla.ard, het gevolg zijn 
van eene der oorzaken, bedoeld in a.rt. 3b, 
2e lid, der wet ; wesha.lve de Pensioenraad 
van oordeel is da.t zij a.an geene enkele be
paling der wet aanspra.ak op pensioen kan 
ontleenen; 

dat Onze Minister zich met het advies van 
den Pensioenr'1ad niet kan vereenigen en op 
grond van de verklaring van de geneeskundigen 
H. J. Damen en Dr. J. Kuiper en van de door 
den burgemoester van Amsterdam verstrekte 
inliohtingen van meening is dat de belang
hebbende aanspraak heeit op maximum
pensioen; 

0., dat de geneeskundigen, die door den 
burgemeester van Amsterdam waren benoemd 
tot het instellen van een geneeskundig onder
zoek naar den gezondheidstoesta.nd van de 
bela.nghebbende, in hun rapport van 26 Sept. 
1919 hebben verklaa.rd, da.t zij lijdende is aan 
longtuberculose en daa.rdoor voor de waar
neming van haar ambt ongeschikt iQ; 

dat zij aan deze verklaring hebben toege- ' 
voegd, dat ,,ofschoon het strikt bewijs niet , 
te leveren valt, er toch wel aan mag worden 
gedacht dat deze jonge vrouw, die blijkens 1 

geneeskundig onderzoek te v01·en vrij was van 
tuberculose afwijkingen, haar ziekte door be
smetting bij het verplegen kan hebben opge
loopen"; 

dat deze onderstelde mogelijkheid tot een 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt, 
in aanmerking genomen het schrijven van 
den burgemeester van Amsterdam van 29 Juli 

1920, waarin deze er op wijst, dat voor de be
langhebbende, die van 18 Juni 1915 af is 
werkzaam geweest op de afdeeling voor in
terne ziekten, de gelegenheid voldoende aan
wezig is geweest om met tuberculose besmet 
te worden en voor haar te eerder, daar zij 
werkzaam was op de zaal, waar ernstig be
smette tuberculose-patienten verpleegd worden; 

dat dus moet worden aangenomen dat 
Mejuffrouw Kopper hare ziekte door besmet
ting bij het verplegen heeft opgedaan en in 
het feit dat zij werkzaam was op de zaal waar 
de ernstig besmette patienten worden ver
pleegd is gelegen eene bijzondere omstandig
heid als bedoeld in art . 3; eerste lid onder b 
der Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913, die zich bij de uitoefening door 
haar van den dienst niet door hare schuld of 
onvoorzichtigheid heeft voorgedaan, en die 
hare ziekte tot gevolg heeft gehad ; 

Gezien de evengenoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

aan Mejuffrouw . H. Kopper te Zaandijk, 
laatstelijk verpleegster in het Wilhelmina
Gasthuis te Amsterdam, te rekenen van 
1 J an. 1920 een jaarlijksch pensioen toe te 
keunen van t 682. 

Onze Minister van Financien is belast, enz. 
(A. B.) 

8 November 1920. ABBEST van den Hoogen_ 
Raad. 

Wanneer de betaling door den huurder 
aan den verhuurder van een zekeren som 
boven de huurprijs niet berust op eenige
overeenkomst, waaraan de verhuurder heeft 
medegewerkt, is niet bewezen, het be
dingen (zelfs in den ruimste zin genomen) 
van <lit bed.rag door den verhuurder, zelfs 
niet als de verhuurder dit meerdere ge
regeld van den huurder heeft aangenomen. 

•regen de vrijspraak hierop gegrond, 
dat het bedingen niet bewezen is, staat 
gewoon beroep in cassatie niet open. 

(Huurcommissiewet art. 1.) 

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

Raden : Mrs. A. J. L. Nijpels, H. M. A. 
Sa.velberg, Jhr. E. A. E . rnn Meeuwen en 
B. Ort. 

De Officier van Justitie bij de Ai.T.-Rechtbank 
te Tiel, requirant van cassatie tegen een vonnis 
van die Rechtbank van den lOen Juni 1920, . 
waarbij in hooger beroep werd bevestigd een 

62 • 
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vonnis van den Kantonrechter te Tie! van den 
27 April 1920, bij hetwelk W. H. v. R. werd 
vrijgesproken van het hem telastegelegde. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Ort; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
,,Schending van art. 1 der Huurcommissiewet 

ter ondersteuning waarvan wordt betoogd, dat 
de vrijspraak berust op een uitlegging van 
het in de dagvaarding gebezigd woord ,,be
dingen''; 

dat ,,bedingen" uitdrukkelijk of stilzwijgend 
kan geschieden en dit woord naar art,. 1 der 
genoemde wet is op te vatten in den ruimen 
zin van ,,bedingen met" in welke beteekenis 
het er niet toe doet van welke zijde het initiatief 
tot de overeenkomst uitgaa.t - en niet alleen 
in den 11in van ,,bedingen van" waarin ligt 
opgesloten dat het initiatief tot de overeen
komst van den verhuurder moet uitgaan ; 

dat nu hier, waa.r de verhuurder stilzwijgend 
de huurverhooging telkens opnieuw aannam, 
daardoor eene overeenkomst werd aa.ngegaan 
vallende onder het begrip ,,bedingen" in de 
eerstgenoemde bete;kenis, zoodat door het 
bestreden vonnis meergenoemd art. 1 is ge
schonden; 

Gehoord den Adv.-Gen. enz. ; 
0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 

van het beroep : 
dat de gerequireerde voor het Kantonge

recht te Tie! heeft terechtgestaa.n ter za.ke 
dat hij te Tie!, voor welke gemeente bij besluit 
van B. en W. dd. 25 Mei 1918, met ingang 
van 28 Juni 1918 wa-s ingesteld een Huurcom
missie, verhuurder zijnde van de in die gemeente 
gelegen en plaatselijk K. n°. 89 gemerkte woning, 
welkewoning op 1 Januari 1916,althans oplJa
nuari 1918 was verhuurd voor twee honderd dertig 
gulden per jaar, althans voor minder dan twee 
honderd zestig gulden per ja.a.r en welke huur
prijs in 1918 onder goedkeuring dier Huur
commissie vier en twintig gulden per jaar 
meer is gaan bedragen, in de maand December 
1919 of daaromtrent, althans na 1 J\IIei 1919 
en voor 1 Maart 1920, met den huurder dier 
woning B. W. G. van Daa.len heeft bedongen 
a.ls vergoeding voor het gebruik dier woning 
(huurprijs) boven voormelden huurprijs, een 
bedrag van vijf gulden per maand, zonder 
dat die hoogere huurprijs was goedgekeurd of 
vastgesteld door die Huurcommissie ; 

dat de Kantonrechter in zijn vonnis na in 
de vierde overweging te hebben vooropgesteld, 
dat hij na de verklaring van den getuige van 

/ Daalen geen reden heeft om niet aan te nemen 
dat deze werkelijk als huurder, uit eigen 

I aandrang, zonder eenige uitlokking van ver
huurder, aan dezen een hoogeren huursom 
betaalt, zoodat de verhuurder niet ka.n gezegd 
worden te hebben bedongen en na daarop te 
hebben overwogen, dat onder die omsta:p.dig
heden het er ook niet toe doet, dat de beklaagde 
de hoogere som heeft aangenomen, daa.r het 
slechts de vraag is of beklaagde die heeft 
bedongen, wat hier niet het geval is op grond, 
dat hij derbalve niet uit wettige bewijsmiddelen 
de overtlliging heeft geput, dat beklaagde zich 
heeft schuldig gemaakt aan het hem telastege
legde, dezen heeft vrijgesproken ; 

dat de Rechtbank in hooger beroep bet 
vonnis des Kantonrechters heeft bevestigd, 
daarbij overnemende de gronden, wa.arop het 
is gewezen, behalve die voorkomende in de 
vierde overweging, welken grond zij verbeterde 
te <lien aanzien, overwegende, dat de Kanton
rechter ten onrechte spreekt van in casu beta.aid 
zijn van een hoogere ,,huursom", vermits toch 
geenszins is komen vast te staan, dat de door 
den huurder in casu boven de eigenlijke huursom 
beta.aide vijf gulden per maand, zou zijn een 
verhooging van die huursom, maar veeleer een 
onverplichte betaling van dat bedrag buiten 
en na.ast de eigenlijke huursom en zulks geheel 
zonder eenigen aandrang van den verhuurder, 
zoodat waar niet is bewezen dat de betaling 
van die vijf gulden per maand berust op eenige 
overeenkomst waaraan de verhuurder zelf 
heeft medegewerkt, van een ,,bedingen" 
van dat bedrag door den verhuurder, het 
begrip bedingen zelfs genomen in de meest 
ruime beteekenis, geen sprake is; 

0., dat derha.lve de vrijspraak hierop is 
gegrond dat, waar de betaling van de vijf gulden 
per maand niet berust op eenige overeenkomst, 
waaraan de verhuurder heeft medegewerkt, 
niet is bewezen, het bedingen, zelfs in den 
ruimsten zin genomen, van <lit bedrag door 
den verhuurder en mitsdien op het niet bewe11en 
zijn van het bestanddeel der telastegelegde 
overtreding : het als verhuurder te bebben 
bedongen voor het gebruik der woning van 
eene vergoeding boven den door de huurcom
missie goedkeurden of vastgestelden huurprijs ; 

dat tegen dusda.nige vrijspraak art. 347 Sv., 
het gewone beroep in cassatie uitsluit ; 

Gezien voormeld wetsartikel ; 
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 

in zijn beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig concl. 
Mr. Besierj. 

Adv.-Gen. 
(N. J.) 
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9 Novernbe1· 1920. BESLUIT ter verniatiging ,an 
de besluiten van Burgemeester en \Vet 
houders van Zwaag van 23 September 1918, 
waarbij een ,ergunning ,oor den klein
handel in sterken drank is verleend en een 
gelijke vergunning is ingetrokken. S. 810. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen )linister van 

.•\_rbeid van 30 September 1920, n°. 15998, af

deeling Volksgezondheid; 
Overwegende, dat Burgemeester en \Vet

houders van Zwaag bij hun besluit van 23 
September 1918 eene vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein hebben 
verleend a.an Cornelis Tensen aldaar voor het 
benedenlokaal van het perceel Keern n°. 212, 
te Zwoog; 

Overwegende, dat artikel 8, l e lid, 1 °. van 
de Drankwet (Staatsbl,a,d, 1904, n°. 235) bepaalt, 
dat de vergunning wordt geweigerd o.m., wan
neer door het verleenen daarvan in strijd zou 
worden gehandeld met de bepalingen van arti 
kel 4, eerste lid van die Wet; 

Overwegende, dat krachtens voormeld artikel 
4, eerste lid, het maximum aantal vergunningen 
in gemelde gemeente op bovengenoemd tijdstip 
4 bcdroeg; 

1918 ,oornoemd is genomen in strijd met het 
bepaalde bij artikel 28 der Drankwet ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet; 
Den Raad ,an State gehoord (advies van 

1 26 October 1920, n°. 59) ; 
Gezien het nadcr rapport van Onzen Minister 

van .Arbeid van 4 November 1920, n°. 185G, 
afd. Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De bcsluiten van Burgerneester en Wethou

ders van Zwacig van 23 September 1918, waarbij 
respectievelijk een vergnnning voor den ver
koop ,an sterken drank in het klein is verleend 
aan Cornelis Tensen te Zwaag en waarbij de 
vergunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein, staande ten name van J. Ellerbroek 
te Zwaag is ingetrokken, te vernietigen, wegcns 
strijd met de Wet. 

Onze Minister van Arbeid is brlast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 

I zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad ,an State. 

H et Loo, den 9den November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1'beid, AALBERSE. 
(Uitaeg. 25 Nov. 192().\ 

dat de vergunning van C. Tensen boven dit 10 November 1920. BESLUIT, houdende wijzi -
ma.ximum werd verleend ; ging en aanvulling van het Bezoldigings-

dat zich niet het geval voordeed bedoeld in besluit Burgerlijke Rijksambtenarcn 1920 
artikel 5. l e lid der Drankwet; (Staatsbl,ad n°. 37). , . 811. 

dat derhalve het besluit van Burgerneester W1J WILHELMINA, ENZ. 
en Wethouders van Zwaag voornoernd van Op de voordracht van Onzen Minister van 
23 September 1918 is genornen in strijd met Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voorzitter van 
het bepaalde bij artikel 8, le lid, in verband 

I 
den Raad van Ministers van 4 October 1920, 

met artikel 4, le lid van de Drankwet (Staatsblad La. A, Kabinet ; 
1904, n~. 235) ; Den Raad van tate gehoord (ad,ies van 

Overwegende voorts, da.t Burgemeester en 2 November 1920, n°. 30); 
Wethouders ,an Zwaag bij een tweede besluit Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
van 23 September 1918 hebben ingetrokken de ter van Binnenlandsche Za.ken, tijdelijk voor
vergunning voor den verkoop van sterken drank zitter van den Raad van Ministers van 6 No
in het klein van J. Ellerbroek voor het beneden- vember 1920, La. A, Ka binet; 
lokaal van het perceel K erkebuurt 129 aldaar; Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 

Overwegende, dat deze intreklring door Bur- het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
gemeester en Wethouders is geschied op grond, I tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) to wijzigen en 
da,t bedoelde vergunning was overgedaan aan I aan te vullen; ' 
Cornelis Tensen te Zwaag; H ebben goedgevonden en ,nstaan : 

Overwegende, dat artikel 28 van de Drank- te bepalen : 
wet (Staatsbl,a,d, 1904 n°. 235), dat een limitatieve Art. 1. Te rekenen Yan 1 Januari 1920, 
opsomming geeft van de gevallen, wa,arin de wordt in bijlage A van voornoemd Bezoldigings
vergunning door Burgemeester en Wethouders besluit ingevoegd: 
wordt ingetrokken, niet vermeldt het geval van in schaal 2, £ 1300-f 1500, onder Arbeid, na 
overdracht eener vergunning door den houder de Yermelding daa.rin van rn.;te knecht bij de 
op een ander; Verzekei'ingsraden : 

dat derhalve het besluit Yan Burgemeester ,,Rijks serologisch institmtt." 
en ,vethouders van Zwaag' van 23 September ,,Stalknecht"; 
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in schaal 3, f 1300-f 1600, ondor Arbeid, in schaal 10, f 1500-f 2000, onder Arbeid, 
na de vermelding daarin van He bediende bij na de vermelding daarin van stalbaas bij het 
het Centraal Laboratorium ten behoe,e van Rijks serologisch instituut : ,,Rijkswoningraad", 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheicl : ,,Concierge". 

,,Rijks serologisch instituut." 4. Te rekenen vnn 1 April . 1920 wordt in 
,,Bedrijfsassistent" ; bijlage A van ,orengenoemd Bezoldigingsbesluit 
in schaal 10, f 1500-f 2000, onder Arbeid, de volgende wijziging aangebracht : 

Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen, na de 1
1 in schan,l 6, f 1400-f 1800, onder Arbeid, 

vermelding daarin ,an machinist-electricien : vervalt· het ambt van ,,portier-machinist bij 
,,Concierge-portier" ; 

1 
de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen". 

,,Linnenjuffrou\v" ; · Onze Minister zijn, ieder voor zooveel zijn 
na de vermelding daarin van bode-concierge I Departement van Algemeen Bestuur aangaat , 

bij de Verzekeringsraden: belast met de uitvoering va.n dit besluit,hetwelk 
,,Rijks sirologisch instituut ." in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar-

,,Stalbaas" ; van afschrift zal worden gezonden aan de onder-
in schaal 14, f 1600-f 2300, onder Arbeid, scheidene Ministerieele Departementen, aan 

na de vermelding daarin van noedvrouw bij den Raad van State en aan de Algemeene Reken-
de Rijkskweekscholen ,oor vroedvrouwen: kamer. 

,,Rijks serologisch instituut." 
,,Amanuensis" ; 
in schaal 18, f 1600-f 2500, onder Arbeid. 

na de vermelding daarin Yan huismeesteres bij 
de Rijkskweekschool voor vroedvrouwpn : 

,,Rijks serologisch instirnut." 
,,Boekhoudster" ; 
,,Apothekersa.ssistent" ; 
in schaal 25, f 2000-f 3000, ondcr Arbeid, 

Rijkskweekschool voor vrocdvrouwen, na de 
vermelding daarin van administrateur : ,,Lee
rares voor de lichamelijke opvoeding" ; 

in schaal 52, f 3000-f 6000, onder Arbeid, 
na de vermelding daa,rin van Ingenieur le klasse 
bij het Rijksbure,m voor Drinkwatervoorzie
ning: 

,,Rijks serologisch instituut." 
,,Ba.cterioloog" ; 
in schaal 64, f 7000-f 8000, ondcr Arbeid, 

na de vermelding daarin van bezoldigcl lid en 
voorzitter van de Verzekeringsraden: 

,,Rijks serologisch instituut." 
,,Directeur''. 
2. Te rekenen van 1 Januari 1920 wordt 

in bijlage C van Yoornoemd Bezoldigingsbesluit 
ingevoegd : onder het vaste bedrag ,an f 2000, 
,,Paardenarts bij het Rijksserologisch instituut". 

3. Te rekenen van 20 Januari 1920 worden 
in bijlage A van vorengenoemd Bezoldigings
besluit de volgende wijzigingen en aanvulling 
aangebracht : 

in de schalen 8, 13, 25, 32 en 53, onder Arbeid, 
worde in plaats van ,,College van Bijstand 
bedoeld bij artikel 35 der Woningwet" gelezen 
,,Rijkswoningraad", in schaal 45, f 4000-
f 5000, onder Arbeid, verYalt het ambt van 
,,hoofdcommies met den titel van verificateur 
bij het College ,an bijstancl becloeld in artikel 
35 der Woningwet"; 

H et Loo, den l0den November 1920. 

WILHELMINA. 

De Jiinister van Binnenlandsche Zalcen, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van .Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 22 Nov. 1920.) 

10 Noveinl;er 1920. ARRES'.l' van den Hoogen 
Raad. 

Uitspr .. ak van den Kantonrechter, waar
bij een huurverhooging is toegestaan, met 
bepaling, dat de verhoogde huur niet zal 
ingaan dan nadat de verhuurder aan de 
woning eenige verbeteringen zal hebben 
aangebracht (repareeren van sloten en 
deuren, behangen, verven) in het bela-ng der 
wet vernietigd, op grond, dat nergens aan 
de Huurcommissie de bevoegdheid is ver
leend om de goedkeuring afhankelijk te 
stellen van het nakomen van verplich
tingen der verhuurders met betrekking 
tot het onderhoud van het verhuurde. 

(Huurcommis.siewet art. 1.) 

Voorzitter: :Mr. A. P. L. Nelissen. 

Raden : l\frs. A. Fentener van Vlissingen, 
I C. 0. Segers. H. Hesse en J. Kosters. 
I 

De Hooge R.aad, enz. ; 
Rechtdoende in cassatie in het belang der 

wet op de \"Ordering van den Procureur
Generaal bij den Hoogen Raad, tot cassa.tie 
van eene beslissing van het Kantongerecht te 
Wageningen d.d. 28 Juli 1920, gewezen op het 
beroep van Jan Barneve1d, wonende te Ede, 
tegen een uitspraak van de Huurco=issie 
te Ede d.d. 26 Juni 192G gegeven op een ver-
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zoekschrift van 111. llfoerdijk, wonende te 
Bennekom; 

Gezien de stukken ; 
0., dat de ·Kantonrechter is Wageningen 

met vernietiging van de uitspraak der Huur
-0ommissie te Ede eene huurverhooging heeft 
toegestaan, echter met bepaling, dat de ver
hoogde huur niet zal ingaan, dan nadat door 
.<len Yerhuurder aan de onderhavige w·oning 
-de nooclige verbeteringen zijn aangebracht, 
bestaande in het repareeren van sloten en 
-deuren en trapleuning, alsmede het opnieuw 
behangen en waar noodig verven ; 

0., dat de cassatie gevorderd wordt op grond 
van schending van de artt . 153 Grondwet, 1, 
2, 4, 15, 6 der Huurcommissiewet en dienten
gevolge overschrijding van rechtsmacht, door
dien de Kantonrechter de vaststelling van 
eenen hoogeren huurprijs van eene woning 
ten aanzien van den ingang der verhooging 
gebonden heeft aan voorwaarden betreffende 
het onderhoud van de woning door den ver
huurder te vervullen ; 

0., dat bij art . 1 en volgende der Huurcom
missiewet alleen de bevoegdheid is gegeven 
tot vaststellen van huurprijzen in geval goed
keuring van eene verhooging wordt gevraagd, 
welke goedkeuring kan berusten op eene ver
gelijking van den voor de toekomst gevorder
<len huurprijs met <lien welke op de in de wet 
genoemde tijdstippen gold d tengevolge van 
-schatting geacht wordt gegolden te hebben, 
terwijl daarbij zeker in acht genomen kon 
worden de toesta.nd van het verhuurde, waar
-door de huurwaarde mede wordt bepaald ; 

0. echter, dat de bevoegdheid tot het af
hankelijk ·stellen van de goedkeuring van het 
nakomen van verplichtingen des verhuurders 
met betrekking tot het onderhoucl van het 
verhuurde nergens aan de Huurcommissie is 
gegeven, terwijl de vraag of eene woning al 
-0£ ni_et in voldoenden staat van onderhoud 
-verkeert, en de verhuurder dus a.an de hem bij 
-de wet opgelegde verplichtingen voldoet, er 
;eene is, waarover de burgerlijke rechter in een 
uit de huurovereenkomst voortvloeiend geding 
te beslissen heeft, <loch welke de Huurcom
missie bij hare uitspraak over verhooging van 
-den huurprijs niet incidenteel heeft te beant
woorden, en waaromtrent zij dus niet door 
het opleggen van verbeteringen aan het ver
huurde direct of indirect eene beslissing mag 
geven; 

0 ., dat derhalve de K antonrechter de uit
spraak van de Huurcommis~ie in deze ver
nietigende en doende wat der Huurcommissie 

was, door zijne bovenomschreven beslissing 
zijne bevoegdheid is te buiten gegaan ; 

Vernietigt in het belang der wet de uitspraak 
van den Kantonrechter te Wageningen den 
28 Juli 1920 in deze zaak gewezen, zonder dat 
dit arrest eenig nadeel kan toebrengen aan d,o 
rechten door partijen verkregen. (N. J. ) 

11 November 1920. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de Wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62) , laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staats
blad n°. 240) en de Wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 812. 

11 November 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 5 Juni 1912 (Staatsblad 
n°. 181), houdende nadere aanwijzing der 
kringen om branderijen waar peilingen 
kunnen verricht worden. S. 813. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 20 October 1920, n°. 135, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 123 der wet van 20 Juni 1862 
(Staatsblad n°. 62), houdende bepalingen om 
t rent den accijns op het binnenlandsch gedistil
leerd en Ons besluit van 5 Juni 1912 (Staatsblad 
no. 181), gewijzigd bij dat van 20 Februari 1918 
(Staatsblad n°. 116) ; 

Mede gelet op de wet van 30 Juli 1920 (Staats 
blad n°. 644) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1920, n°. 33) en op de na<lere voor
dracht van Onzen Minister van Financien van 
5 November 1920, afd. Accijnzen, n°. 304; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
Art. 1. In artikel 1 van Ons voormeld he

sluit van 5 Juni 1912 vervalt onder het hoofd 
,,Provincie Zuid-Holland" de aanwijzing van 
de stadsgedeelten van Hof van Delft en Vrijen
ban. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den l sten Januari 1921. 

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. 

Het Loo, den llden November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
( Uitye.g. l Dec. 1920.) 
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12 November 1920. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
's-Gravenhage van 7 September 1920,strek
kende tot vaatstelling van eene ,,Verorde
ning op de Monumenten in de gemeente 
's-Gravenhage. S. 814. 

Geschorst tot 1 .Juli 1921. 

12 November 1920. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 24, tweede lid, der Invaliditeitswet, 
en artikel 6, tweede lid, der Ouderdoms• 
wet 1919. S. 815. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 9 November 1920, n°. 6475, afdeeling 
.Arbeidersverzekering ; 

Gezien ai'tikel 24, tweede lid, der Invaliditeits
wet en artikel 6_, tweede lid, der Ouderdomswet 
1919; 

Hebben goedgevonden en verstaa,n te be
palen: 
als volgt: 
Art. 1. Jaarlijks , na vaststelling van de 

rekening, bepaalt de Verzekeringsraad het be
drag van de kosten, welke voor elken Raad van 
Arbeid, tot zijn ressort behoorende, in het voor
afgaande dienstjaar uit de bij of krachtens de 
Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919 
gegeven voorschriften zijn voorlgevloeid. 

2. Voor zoover deze kosten niet ingevolge 
en krachtens artikel 53m der Radenwet afzon
derlijk voor elk der wetten in de rekening zijn 
opgenomen, worden zij bepaald door haar onder 
aftrek van het totaal van de ontvangsten te 
verdeelen naar reden van het bedrag aan sala
rissen, hetwelk geacht kan worden voor de uit
voering van de eene en van de andere wet aan de 
ambtenaren van den Raad te zijn betaald. 

3. De Raden van Arbeid verstrekken ge
gevens, welke tot het bepalen dier verhouding 
van dienst kunnen zijn. 

4. De bijdragen, welke krachtens de voor
gaande aitikelen door de Rijksverzekeringsbank 
zijn verschnldigd, worden aan de Raden van 
Arbeid uitgekeerd voor zoover deze niet met de 
door de Rijksverzekeringsbank verleende voor· 
schotten kunnen worden verrekend. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den November 1920 . 

WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE 

( Uitgeg. 29 Nov. 1920.) 

12 November 1920. MISSIVE van den Minister 
van Binnenlandsche 7.aken aan de Gede
puteerde Staten betreffende gemeentelijke 
opcenten op de grond- en personePle be. 
lasting. 

Het wetsontwerp tot wijziging van de Ge
meentewet en van de wet op de Inkomstenbe
lasting 1!)14 (Gedrukte stukken Tweede Kamer 
zitting 1919-1920, 66, n°. 17), beoogt met het 
daarbij voorgesteld a rtikel 242a der Gemeente
wet, den gemeentebesturen de bevoegdheid 
te ·geven het aantal opcenten op de hoofdsom 
der grondbela5ting ingaande 1921, op te voeren 
voor de gebouwde eigendommen tot tachtig 
en voor de ongebouwde tot twintig. 

Wanneer het wetsontwerp eventueel tot wet 
zal verheven zijn, en de gemeentebesturen van 
die bevoegdheid gebruik wenschen te maken , 
zal het noodza,kelijk zijn, in verba,nd met het 
vaststellen van de kohieren der grondbelasting, 
dat de desbetreffende raadsbeslniten zoo spoedig 
mogelijk worden vastgesteld enter goedkeurin;.. 
aangeboden. 

Ten deze is er door de gemeentebesturen 
rekening mede te houden, dat luidens het voor
gesteld gewijzigd aitikel 247 der Gemeentewet, 
de heffing van meer clan tachtig opcenten op 
de hoofdsom der personeele belasting eerst 
toegelaten is, wanneer de opcenten op de 
grondbelasting tot het maximum dat artikel 
242a stelt, zijn .opgevoerd. 

Ik merk ten overvloede op dat par. IV van 
het wetsontwerp de strekking heeft, dat indien 
het tot wet verheven wordt, reeds voor 1 Janu 
fri 1921, belastingbesluiten tot uitvoering of 
toepassing van de nieuwe bepalingen kunnen 
worden vastgesteld en goedgekeurd. 

Ik heh de eer Uw college nit te noodigen de 
aandacht va-n de gemeentebesturen in uwe 
provincien ten spoedigste op het vorenstaande 
te vestigen en die besturen in het bijzonder te 
wijzen op de noodzakelijkh , id van c. q. tijdige 
vaststeiling van de desbetreffende vereischte 
heffingsbesluiten, opdat het opmaken van de 
kohieren der Rijksbelasting geen verlraging 
ondervinden, of eventueel invordering van de· 
gemeentelijke opcenten over 1921, niet meer 
zou kunnen plaats hebbeP. 

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

12 November 1920. MISSIVE van den l\1iniste1 
van Arbeid aan de Gedeputeerde Staten 
betreffende_ verontreiniging van openbare 
wateren. 

Mij is gebleken, dat de hewoordingen van 
m(jn rondschrijven van 1 .Juni 1920, n°. 239 H, 
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afdeeling Arbeid, betreffende bovenve1·melde met hand.having overigens van de door dat 
aangelegenheid aanleiding hebben gegeven tot bestuur den 4 September 1919, n°. 328 aan 
de opvatting, als zou het daarb,i aanbevolen J . M. K oot te Berkel verleende vergunning 
stelsel voor de reiniging van het afvalwater tot het in verbinding brengen vim eene aan 
van beetwortelsuikerfabrieken het gevoelen dezen toebehoorencle sloot met de ringvaart 
weergeven van de subcommissie uit den cen- van den polder, de aan die vergunning ver
tralen gezondheidsraacl, die in het bijzonder bonden voorwaarde tot betaling van eene re
met de bestudeering van dit vraagstuk is cognitie van f 25 wordt vernietigd; 
belast. Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-

Ik stel er daarom p1·ijs op te verklaren, dat schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
aan de tweede alinea van gemeld rondschrijven 27 Ooctober 1920, n°. 418 ; 
een zoodanig verstrekkendc beteekenis niet Op de voordracht van Onzen Minister van 
mag worden gehecht. Met name mag uit die Waterstaat van 9 November 1920, n". 317, 
alinea niet worden afgeleid, dat tot de samen- afd. Wat. A.; 
stelling van het in overweging gegeven schema I 0., dat het bestuur van den polder Berke! 
zou zijn overgegaan a!s gevolg van eenigen door · op 4 September 1919 uit kracht van art. 21 
die subcommissie of den raad geoefenden aan- der polderkeur hetwelk onder meer het uit 
drang. halen van dammingen zonder toestemming 

Intusschen vind ik aanleiding, om, waar nader van het bestuur verbiedt, a.an J. M. Koot te 
ontvangen adviezen mij hebben geleerd, dat Berke! en Rodenrijs vergunning heeft verleend 
de vraag, op welke wijze de reiniging van het I tot het in verbinding brengen van eene in 
afvalwater van beetwortelsuikerfabrieken iu diens eigendommen gelegen sloot met do ring
het algemeen het best kan geschieden, nog va.art van den polder, onder voorwa.arde dat 
niet voor definitieve beantwoording vatbaar is, / de langs de sloot te leggen waterkeering zou 
mijn in den aanhef bedoelde circulnire in te worden gemaakt volgens de keur en onder 
trekken. toezicht van den polderopzichter en dat een 

Het blij ft echter in hooge mate gewenscht, jaarlijksche recognitie van f 25 door hem aan 
dat gemeentebesturen, tot wie aanvragen om I den polder zou worden beta.aid ; 
vergunning kracbtens de Hinderwet tot op- dat Gedeputeerde Staten van Znid-Holland 
richting van beetwortelsuikerfabrieken wor- bij besluit ,an 3 :\lei 1920, G. S. n°. 6-! ten ver
den gericbt, a!vorens de vergunning te ver!ee- zoeke van J. M.. Koot voornoemd, met hand
nen een ernstig onderzoek instellen naar de ba.ving overigens van de evenvermelde door 
mogelijkheid, om door het opleggen van voor- het polderbestuur verleende vergunning, de 
waarden, die voor ieder gevalafzonderlijkzullen daaraan verbonden voorwaarde, waarbij aan 
zijn te overwegen, zooveel mogelijk te voor- belanghebbende de betaling eener jaarlijksche 
komen, dat het afva!water van die fabrieken recognitie is opgelegd, hebben vernietigd; 
tot vervuiling der openbare wateren leidt. dat zij daarbij hebben overwogen, dat van 

(W. v. tl. B. A.) de zijde van het polderbestuur is aangevocrd 
dat het in verbinding brengen van vaarslooten 

13 Yovembe1· 1920. KONINKLIJK BESLUIT. met de ringvaart schadelijk zou zijn voor de 
Waar het polderbestuur niet aanneme- bemaling van den polder, daar de langs die 

lijk heeft gemaakt dat het betalen van een slooten vereischte kaden steeds zouden cloor
recognitie, als voorwaarde verbonden aan lekken, zoo dat de oplegging van de verplich
eene vergunning tot het nitbalen van ting tot betaling eener recognitie als vergoeding 
clammingen, uitsluitend strekt tot bescher- in de bemoeilijking der bemaling billijk zou 
ming van de belangen, om welke het ver- zijn te achten ; dat echter van handelingen, 
eischte van zoodanige vergunning is ge- als waarvoor hier vergunning werd verleend , 
steld, en met name niet is aangetoond, geenerlei schade voor de bemaling het gevolg 
clat meerdere bemalingskosten daaruit behoeft te zijn , doch dat die ha.ndelingen veel
voortvloeien, is bedoelde voorwaarde door eer daaraan ten goecle kunnen komen met het 
Ged. Staten terecht vernietigd. oog op de vergrooting van het boezemopper-

Wu WILHELMINA, ENZ. vlak, welke zij met zich brengen ; dat het 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door I doorlekken der kaden, waarop door het he

h.et be8tuur van den polder Berke! tegen het I stuur gedoeld wordt, bad kunnen worden voor
besluit van Gedeputeerde Staten .van Zuid- komen, indien het polderbestuur aan de ver
Holland van 3 Mei 1920, G. S. n°. 64, waarbij, , gunning voorschriften omtrent de samenstell ing 
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dier kaden had verbonden; dat dus de gestelde 0 ., dat art. 18 der wet van 20 Juli 1 95, 
voorwaarde, welke de verplichting eener [ S. 139, in de le alinea 2e zinsnede voorschrijft 
recognitie-betaling oplegt, niet gevorderd wordt dat de ,ioorwaa.rden aa.n vergunningen te ver
voor de bescherming van eenig bela.ng, waarom I binden, uitsluitend mogen strekken tot be
het vereischte van vergunning in deze door de scherming van die bela.ngen, ·am welke het 
keur werd gesteld ; da.t derha.lve deze voor- \ vereischte van vergunning is gesteld ; 
wa.arde in strijd moet warden gea.cht met de dat het appelleerend bestuur niet aanneme
bedoeling van a.rt. 18 der wet van 20 J uli 1895 lijk heeft gemaakt dat het betalen van recog
(Staatsblad n°. 139) ; nitie uitsluitend strekt tot bescherming van 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten de belangen am welke het vereischte van 
het bestuur van den polder Berkel in beroep vergunning tot het uithalen van da.mmingen 
is gekomen, aanvoerende, da.t niet is in te zien 

I 
is gesteld , en met name niet is aangetoond 

waarom de meer bedoelde voorwaarde niet zou I da.t meerdere bemalingskosten daaruit voort
strekken tot bescherming van die belangen, vloeien ; 
om welke het vereischte van vergunning is j dat wel is waa.r het bestuur zich beroept 
gesteld ; dat toch de belangen om welke het op de omstandigheid dat de waterkeering 
vereischte van vergunning tot het uithalen I langs de sloot niet behoorlijk is afgewerkt, 
van dammingen (noodig am de sloot met de I maar in een mogelijke niet behoorlij ke uit
ringvaart in verbinding te brengen) is gesteld, 1 voering van de vergunning in geen geval door 
die zijn van den polder in den ruimsten zin des I het opleggen van eene verplichting tot recog
wooeds ; dat toch de recognitie o.m. moet nitie-betaling bij het verleenen van de ver
strekken tot vergoeding van den meerdere gunning mocht warden voorzien ; 
lasten en werkza.amheden die het polderbestuur dat derhalve deze voorwaarde te recht is 
op zich heeft gela.den door het verleenen der vernietigd ; 
vergunning onder de door Gedeputeerde Staten I Gezien de wet van 20 Juli 1895, S. 139, 
in stand gelaten voorwaarde dat de langs do de gewijzigde wet van 10 November 1900, 
sloot te leggen waterkeering gemaakt moet S. 178, het Algemeen Reglement voor de 
warden volgens de keur en onder toezicht van I polders in de provin~ie Zuid-Holland en de 
den polderopzichter; cla.t deze voorwaarde keur of Politieverordening van den polcler 
medebrengt, da.t het polclerbestuur een voort- Berke! : 
durend toezicht op die waterkeering moet R obben goedgevonden en versta.an : 
houden, ten einde te controleeren of die water- het beroep ongegrond te verklaren. 
keering in den door de keur vereischten toe- \ Onze Minister van Waterstaat is bela.~t, em;. 
stand blijft; dat geeonstateercl is clat de ka.den (A. B.) 
inderdaad doorlekken ; da.t nu wel volgens 
Ged~puteerde Staten <lit doorlekken had kun- I 
nan warden voorkomen, indien aan de ver
gunning voorschriften omtrent de samenstel
ling dier kaden wa.ren verbonden; dat echter, 
naar het bestuur meent te moeten opmerken, 
als voorwaarde reeds is gesteld dat de kaden t 

volgens de keur gemaakt moeten warden, I 
terwijl z. i . het doorlekken te wijten is aan den 
vergunninghouder, die blijkbaar die kaden 
heeft sa.mengesteld uit onvoldoende materieel ; 

15 Yovewher 1&20. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 November 
1908 (Staatsblad n°. 342), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 19 April 1909 (Staat8· 
blad no. 111), houdende vaststelling van 
een algemeenen maatregel van hestuur a.ls 
bedoeld in art . 59, sub 5, der Ongevallen
wet 1901. S. 816. 

Wu WILHELMINA, E~z. 

da.t het geen betoog behoeft dat de f 25 recog- Op de voordracht van Onzen Minister van 
nitie mede moeten strekken als vergoeding Arbcid van 8 October 1920, n°. 5409, ttfdeeling 
voor de meerdere la.sten, die de polder door I Arbeidersverzekering ; 
dat doorlekken te dragen krijgt; dat ten slotte Gezien artikel 59, sub 5, der Ongevallenwet 
volgens Gedeputeerde Staten van de m erbe- 1 1901 ; 
doelde handelingen geenerlei schade voor de Gelet op artikel 59, sub 6, dier wet; 
bemaling het gevolg behoelt te zijn, doch dit Den Raad van State gehoord (advies van 
niet wegneemt dat, nu de kaden doorlekken \ 2 November 1920, n°. 38) ; 
het gevolg van die handelingen schade voor Gelet op het nader rapport van Onzen ~l inis
de bemaling is ; weshalve het bestuur ver- 1 ter van Arbeid van 10 November 1920, n°. 6515, 
nietiging van het bestreden be•luit verzoekt ; afdeeling Arbeidersverzekering ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : genoemde boekjaa.r, doch waarvan het bedrag 
te wijzigen Ons besluit van 21 November 1908 eerst na invordering van de slotbijdrage bekend 

(Staatsblad no. 342) gewijzigd bij Ons besluit wordt, geacht worden het boekja.ar te belasten, 
van 11 April 1909 (Staatsblad n°. lll ) en te waarin zij bekend worden ; 
bepalen als volgt : de letter b1 : de contante waarde der schade-

De artikelen 1 en 2 van Ons gewijzigd besluit 

I 
loosstellingen, toegekend of nog toe t e kennen 

van 21 November 1909 (Staatsblad n°. 342) ter zake van ongevallen, voorgekomen in het 
worden vervangen door de navolgende 6 arti- 1 jaar, waarover de afrekening plaats vindt, be
kelen: rekend m et behulp der grondslagen, waarop 

Art. 1. Het in de artikelen 54, sub 1, en 55, de balans berust ; voor zoover die schadeloos
su b 1 der Ongevallenwet 1901 bedoelde aandeel I stellingen komen ten laste van den betrokken 
in de administratiekosten der Rijksverzekerings- werkgever of het betrokken risico-dra.gende 
bank, te betalen door een werkgever, die is licha.am, met als minimum .f 100; 
tocgelaten tot het dragen van het in artikel 52 de letter b : de contante waarde van alle 
dier wet bedoelde risico, en door een naamlooze schadeloosstellingen, toegekend of nog toe te 
vennootschap of eene vereeniging waarop dat kennen ter zake van ongevallen, voorgekomen 
risico is overgedragen, wordt onderscheiden in in het jaar, waarover de afrekening plaats vmdt, 
eene voorloopige bijdrage en in eene slotbijdrage. berekend met behulp der grondslagen, waarop 

2. De voorloopige bijdrage wordt vastge- de balans berust ; 
steld op het bedrag, laatstelijk als aandeel in de letter V : de voorloopige bijdrage, bedoeld 
de administratiekosten voor den betrokkene in artikel 2. 
berekend, en wordt voldaan tegelijk met de De slotbijdrage moet zijn ,;oldaan binnen een 
slotbijdrage over het voorafgaande jaar. week, nadat de in artikel 6 bedoelde mededeeling 

Zoolang ten aanzien van een werkgcver, geen is verzonden, doch niet v66r 1 November. 
publiekrechtelijk lichaam zijnde, of een naam- 4. Indien de toepassing der formule, bedoeld 
looze vennootschap of vereeniging, bedoeld in in artikel 3, tot eene n egatieve uitkomst leidt, 
artikel 1, geen aandeel in de administratie- wordt het gevonden bedrag aan den betrokken 
kosten is berekend, wordt ·als voorloopige bij- werkgever of het betrokken risico-dragende 
drage bet a.aid een door het bestuur der Rijks- lichaam terugbetaald. 
verzekeringsbank t e bepalen bedrag, dat echter 5. De berekening van het aandeel in de 
niet meer mag bedragen dan 2 % va.n het administratiekosten naar de in de vorige arti
loonbedrag, dat de betrokken werkgever of de kelen aangegeven regelen zal voor het eerst 
werkgevers der ondememingen, welker risico worden toegepast op de administratiekosten 
door de betrokken vennootschap of vereeniging over het boekjaar 1921. 
wordt gedragen, naar het oordeel van het Bank- 6. De mededeeling door het bestuur der 
bestuur vermoedeEjk op de loonlijsten zullen Rijksverzekeringsbank a.an een werkgever, eene 
vermelden over het jaar , waa.rop de berekening na.amlooze vennootscha.p of eene vereeniging, 
betrekking heeft. a.ls bedoeld in artikel 1, varr het ingevolge artikel 

3 . De slotbijdra.ge, bedoeld in artikel 1 54, sub 1, of 55, sub 1, der Ongevallenwet 1901 
wordt vastgesteld door de volgende formule : te betalen aandeel in de administratiekosten 

( 
4r ) qb ( r ) der Bank, gaat, voor zooveel betreft de slot-s = l + 300 _bl - l + 100 V. bijdrage van het aandeel , vergezeld van de 

In de formule stellen S, r, q, b1 , b, en V voor: 
De letter S : de slotbijdrage ; 
De letter r: een getal, te bepalen door Onzen 

Minister, met de uitvoering van dit besluit be
last, en aanduidende den rentevoet in percenten, 
die als grondslag voor de berekeningen moet 
worden aangenom n ; 

de letter q : hot bedrag van de administratie
kosten der Rijksverzekeringsbank, na aftrek 
van de bijdrage van het Rijk, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 93 der Ongevallenwet 
1901, over het boekjaar der Rijksverzekerings - 1 

bank, waarover de in het voorgaande lid bedoel
de slotbijdrage moet worden vastgesteld, met 
clien verstande, da.t onkosten, vallende op het 

berekening, waarop het door het bestuur op
gegeven bedrag steunt. 

Indien na de vaststelling der slotbijdra.ge 
blijkt, dat de grootheid b, bedoeld in artikel 3, 
nog wijziging moet ondergaan, wordt de slot
bijdrage niet herzien. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staaf$blad 
zal worden geplaatst en waarva.n afachriit zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 15den November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister vcm· Arbeid. AALBERSE. 

(U;tgeg. 1 Dee,. 1920.) 
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15 Novemher 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 30 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 47) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij de artikelen 5, 18, tweede lid, 
20, tweede lid, 21, vierde lid, 22, tweede 
lid, 23, vierde lid, en 25, tweede lid, der 
Ouderdomswet 1919. S. 817. 

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

Arbeid van 22 September 1920, n°. 5625·, af
dee!ing Arbeidersverzekering : 

Gezien Ons bAsluit va,n 30 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 47) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij de artikelen 5, IS, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid, en 
25, tweede lid, der Ouderdomswet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
2 November 1920, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 November 1920, 
n° . 6491, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons voornoemd besluit de volgende wijzi

gingen aan te brengen : 
Art . I. Het bepaalde onder letter b van het 

derde lid van artikel 6 va,n Ons voornoemd 
besluit wordt gelezen als volgt : 

,,b. den dag, waarop de verzekering aan
vangt en, indien de toelating geschiedt krach
tens artikel 10 der Ouderdomswet 1919, het 
bedrag der rente, waarvoor hij zich bij ononder
broken premiebetaling verzekert ;". 

Art. II. In het eerste lid van artikel 14 van 
bovenbedoeld besluit worden de woorden: ,,Per 
kalenderjaar worden voor elken verzekerde 2 
betalingskaarten aangelegd, welke t e zamen" 
vervangen door het volgende : 

,,Door den Raad van Arbeid wordt bepaald, 
of voor een verzekerde 1 o[ 2 betalingskaarten 
per kalenderjaar zullen worden aangelegd. In 
het eerste geval bevat de betalingskaart voor 
elken vervaldag een vakje. Worden echter 2 
betalingskaarten aangelegd, dan zullen deze 
te zamen'' . 

In het tweede lid van artikel 14 wordt in
plaats van ,,betalingska.art" gelezen ,,betalings
kaarten". 

Art. Ill. Het derde lid van artikel 17 van 
Ons voornoemd besluit wordt gelezen als volgt : 

,,Indien bij een Raad van Arbeid voor ver
zekerden twee betalingskaarten worden ge
bruikt, legt. ten bewijze van het onbetaald 
gebleven zijn van premien de in artikel 15 be
doelde persoon de eventueel in zijn bezit zijnde , 

betalingskaarten van de betrokken verzekerden 
bij de verantwoording over. De Raad van 
Arbeid zendt deze kaarten per omgaande aan 
dien persoon terug." 

Art. IV. 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 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. 

Het Loo, den 15den November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. l Dec. 1920.) 

15 Novemher 1920. BESLUIT, houdende het 
Consulaire Reglement. 8. 818. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 30sten Septem
ber 1920, Directie van Economische Zaken 
n°. 19546; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26sten October 1920, n°. 58) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
voornoemd van den 9den November 1920. 
Directie van Economische Zaken n°. 21642; 

H ebben goedgevonden en veistaan: 
a. in te trekken het consulair reglement 

vastgesteld bij Ons besluit van 19 Augustus 
1918 (Staatsblad n°. 524) ; 

b. vast te stellen het volgende Reglement 
op de inrichting van den consulairen dienst. 

HOOFDSTUK I. 

Van de bezoldigde consulaire amhtenaren. 

Art. 1. 1. De bezoldigde consulaire amb
tenaren hebben den rang van aspirant-vice
consul, vice-consul, consul of consul-generaal. 

2. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter be
schikking gesteld en ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken worden geschorst. 

2. l. Tot aspirant-vice-consul kunnen al
leen benoemd worden zij, die als candidaat voor 
den consulairen dienst zijn aangewezen en met 
goed gevolg het examen voor den consulairen 
dienst, bedoeld in artikel 5 van dit reglement, 
hebben afgelegd. 

2. Tot vice-consul kunnen alleen benoemd 
worden zij, die 'gedurende den termijn genoemd 
in artikel 8 van dit reglement als aspirant-vice
consul hebben gediend . 
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3. Tot consul of consul-generaal kunnen, 
behoudens het bepa.alde in het volgend lid, 
a lleen benoemd worden zij, die de rangen van 
aspirant-vice-consul en vice-consul hebben 
doorloopen. 

4. Echter kunnen tot consul of consul
generaal ook benoemd worden zij, van wie de 
Commissie, bedoeld in artikel 6 van dit regle
ment, verklaart op het desbetreffende verzoek 
om advies van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken, dat zij naar hare meening vol
doende kennis en ervaring bezitten om zonder 
het afleggen der examens, aangegeven in de 
artikelen 3 en 5 van dit reglement, tot den con 
sulairen dienst te worden toegelaten. 

3. 1. Telkens wanneer het belang van den 
dienst zulks ~ischt, wordt de aanwijzing als 
eandidaat voor den consulairen dienst voor
bereid door eene commissie, daartoe door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aangewezen, 
bestaande uit vijf leden, onder welke het hoofd 
der Afdeeling van het Departement van Buiten
landsche Zaken, welke belast is met de behan
deling der consulaire za.ken, bijgestaan door 
een secretaris. 

2. Deze Commissie plaatst binnen veertien 
dagen na ontvangst van eene opgave van het 
a.a.ntal ca.ndida.ten, voor den consula.iren dienst 
aan t e wijzen, eene oproeping in de Nederland
sche St,aatscourant, wa.arbij t evens het boven
bedoelde aantal wordt vermeld, alsmede plaats 
en datum van het examen. Deze oproeping 
wordt door de Commissie herha.ald zoovele 
malen als zij zulks gewenscht acht . 

3. Bij haar onderzoek naar de aanbevelens
waardigheid van de personen, die zich bij haa.r 
hebben aangemeld, let de Commissie op hun 
verleden, hunne geschiktheid voor hunnen toe
komstigen werkkring en hunne algemeene ont
wikkeling. 

Zij onderwerpt hen aan een vergelijkend 
examen, waarbij moet blijk worden gegeven : 

1°. van vaardigheid om schriftelijk in goed 
Kederlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 
beschrijving te leveren, een stuk Nederlandsch 
behoorlijk t e lezen en zich van het gelezene 
goed rekenschap t e geven, alsmede om Fransch, 
Duitsch en Engelsch proza goed te vertalen in 
het Nederlandsch en zich van die vreemde talen 
practisch mondeling en schriftelijk te kunnen 
bedienen; 

2°. van eenige handelskennis; eenige kennis 
van handelsrekencn, van boekhouden, van ha.n
delsa.ardrijkskunde, van handelsgcschiedenis en 
van de Staatsinstellingen van Nederland en zijne 
Kolonien, alsmede van bekendheid met de 
grondbeginselen der Staathuishoudkunde. 

4. De Commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelijk acht, schriftelijk of mondeling 
afnemen. 

5. De Commissie is bevoegd om hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet tot het 
mondeling onderzoek toe te laten. 

6. Het strekt tot aa.nbeveling wauneer de 
examinandus niet t e korten tijd in den handel 
practisch werkzaam geweest is. 

7. Zij, die zich wenschen te onderwerpen 
a.an het onderzoek, bedoeld in het derde lid van 
dit artikel, moeten mannelijk Nederlander zijn, 
en in den loop van het jaar, waarin het onder
zoek plaats vindt, den leeftijd van 21 jaar be
reikt hebben. Zij melden zich daartoe binnen 
den termijn, bij de oproeping vermeld, bij den 
secretaris der Commissie aan, met overlegging 
van een bewijs van Nederlandschap, een uit
treksel uit -hunne geboorteakte, een kort relaas 
van het onderwijs, door hen genoten, eene ver
klaring van goed maatschappelijk gedrag en 
hunne diploma's, getuigschriften of eindrappor
ten. Indien er voor hen uitzicht bestaat om 
na hunne aanmekling nog diploma's, getuig
schriften of eindrapporten te verkrijgen, deelen 
zij dit mede, en zoo spoedig mogelijk na de ver
werving zenden zij die stukken a.an den secre
taris der Commissie in. Tevens deelen zij mede 
welke verplichtingen zij nog te vervullen hebbcn 
ten aanzien van den militairen dienst. 

8. Binnen twee maanden na. afloop van het 
examen brengt de Commissie a.an Onzen Minis
ter van Buitenla.ndsche Zaken een verslag uit, 
wa.arin zij haar oordeel uitspreekt over de per
sonen, die voor a.a.nwijzing in a.anmerking ko
men, met opgaaf der volgorde, waarin zij naar 
ha.re meening behooren te worden geplaatst. 

9. Na ontvangst van dit rapport worden 
binnen eene ma.and door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de ca.ndidaten voor den 
consulairen dienst aangewezen. 

4. 1. De ca.ndida.ten voor den consulairen 
dienst moeten zich uiterlijk binnen twee ja:1r 
na. hunne aanwijzing schriftelijk bij Onzen 
l\llinister van Buitenlandsche Zaken aanmelden 
tot bet afleggen van het examen voor den con 
sula.iren dienst, bedoeld in art. 5. 

2. Wanneer zij zich in staat achten met goed 
gevolg het examen te doen, geven zij daarvan 
kennis aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken, die a.lsda.n bepa.alt wanneer het exa.men 
zal worden gehouden, met dien verstande dat 
het examen wordt afgenomen zoo mogelijk 
uiterlijk zes ma.anden nada.t de aa.nmelding 
heoft plaats gehad. 

Bij deze kennisgeving leggen zij over eene 
verkla.ring omtrent hun gezondheidstoestand, 
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af te geven door een geneeslrnn<lige, aan te 
wijzen door Onzen Minister voomoemd, waaruit 
o. a . blijkt of zij lichamelijk ongcschikt zijn 
voor het verblijf in een bepaald klimaat. 

:l Terzake van hunne voorbereidende studie 
worden hun vanwege Onzen Minister van Bui
tenlandsche Zaken de noodige aanwijzingen 
verstrekt. 

4. De candidaten: voor den consulairen 
dienst zijn verplicht omtrent hunnc studie en 
voorts omtrent hun gedrag aan Onzen Minister 
van Buitenla.ndsche Zaken alle inlichtingen te 
verstrekken, die hij direct of indirect, monde
ling of sehriftelijk, van hen verlangt en alle des
betreffende wenken van den Minister voornoemd 
te volgen. 

5. Wegens a.a.nhoudende ziekte en wegens 
plichtsverzuim en wangedrag van de candidaten 
voor den consu!airen tlienst kan Onze genoemde 
Minister, t e zijner beoordeeling, hunne ae.nwij
zing als zoodanig intrekken . . 

6. Het candidaat scha.p verva.lt voor hen, 
die zich voor het examen niet binnen den ter
mijn, omschreven in het eerste lid , hebben 
aa.ngemeld. 

7. Wanneer een candidaat voor den con
sulairen dienst voor de eerste ma.al met slaagt 
bij het aft ggen van het examen, kan hij het 
nog eenmaal herhalen binnen een termijn, in 
overleg met de Commissie, te bepalen door 
Onzen Minister van Buitcnlandsche Z11ken. 

8. Voor hen, die zich na hunne aanwijzing 
aan de studie van rechts- of sta.r.tswot,mschap 
aan eene Universiteit wijden , of cursussen van 
hooger ha.ndelsonderwijs, hetzij in Nederland, 

. h etzij in het buitenland, volgen, of wel in handel 
of industrie practisch werkzaa.m zijn, kan de 
termijn, genoemd in het eerste lid , door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Za.ken met ten 
hoogste Mn jaar worden verlengd. Gelij ke ver
lenging kan op grond van welbewezen ziekte 
of op grand van andere buitengewone omstan
digheden - ter beoordeeling van Onzen ge
noemden Miruster - door dezen worden toe
gestaan. 

5. Het examen voor den consulairen dienst 
omvat: 

I. De Nederla.ndsche, Fransche, Engelsche 
en Duitsche talen, waarin de candidaat zich 
schriftelijk en mondeling juist moet kunnen 
uitdrukken . Kennis van eenige a.ndere vreem
de taal strekt tot aa.nbeveling. 

Ila. Het Nederla.ndsch burgerlijk recht en 
we! voornamelijk Boek I, II en III Burgerlijk 
Wetboek, en de wet houdende Algemeene Bepa 
lingen der Wetgeving van het Koninkrijk; 

b. de voorna.a.mste bepalingen van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering ; 

c. het Nederlandsch handelsrecht, in het 
bijzonder het zeerecht; 

d. kennis in hoofdzaken van het vclken
recht; 

e. de strekking der voornaamste Nedcrlancl
sche verdragen op handelsgebied ; 

I. de verplichtingen en bevoegdheden der 
Nederlandsche consu!a.ire ambtenaren, zooals 
die omschreven zijn in de ,,Hanclleiding van den 
Nederlandschen consulairen ambtena.ar", in 
de wet ten bet roffende de bevoegdheid der con
sulaire ambtenaren tot het opmaken van bur
gerlijke akten en de consulaire rechtsmacht, 
a!smede in de consulaire conventies ; 

g. de voornaa.mste bepalingen van het Ne
derlandsch st rafrecht en de strafvordering. 

Illa. De groote handels- en verkeerswegen ; 
b. den tegenwoordigen t oestand van handel 

en rujverheid, landbouw en scheepvaart, voor
na.melijk met het oog op de Nederlandsche en 
Nederla.ndsch-Oost- en West-Indische belangen ; 

c. de handelsgeschiedenis van den nieuweren 
tijd ; 

d. de wijze van voortbrenging der voor
naamste Nederlandsche en Koloruale artikelen ; 

e. de inrichting der Nederlandsche handels
en scheepvaartstatistiek . 

De candidaten voor den consulairen dienst, 
die aan eene der Nederlandsche Universiteiten 
den graacl van doctor in de rechtswetenschap 
hebben verworven , zijn vrijgesteld van het 
exa.men in de vakken, vermeld sub II, littera 
a, b en g. De candidaten voor den consula.iren 
dienst, die a.an eene der Nederlandsche Universi
teiten den graa.d van doctor in de staa tsweten
schap hebben verworven, zijn vrijgesteld van 
het vak, vermeld sub II, littera d. De cancli
daten voor den consula.iren dienst, die a.an de 
Nederlandsche Ha.ndelshoogeschool het docto
raat in cle ha.ndelswetenschap hebben verwor
ven, zijn vrijgesteld van het examen in de vak
ken, vermeld sub II littera a, b enc en sub III 
littera c en e. 

6. I. Het exa.men voor den consulairen 
dienst wordt in het openbaar gehouden te 's-Gra
venhage, bij voorkeur in de tweede helft van de 
maa.nd April of van de maand October. 

2. Tijd en plaa.ts van het examen worden 
voora.f in de Staatscoura11 t afgekondigd . 

3. Het exa.men voor den consulairen dienst 
wordt afgenomen door eene . Co=issie, door 
Ons benoemd, bestaande uit een voorzitter en 
4 leden. 

4. In die Commissie heeft zitting een rechts-
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geleerde, bekend met de recbtspraktijk, een w,·
tegenwoordiger van den bandel, en, zoo mogc
lijk, een consul-generaal of consul of oud
consul-generaal of oud-consul. Een ambtenaar 
van bet Departement van Buitenlandsohe Zaken 
wordt door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken a.an die Commissie a.ls secretaris toc
gevoegd. 

5. De Commissie kan zich bij het afnemen 
van het examen doen bijstaan door cleskun
digen, na vooraf daartoe machtiging te hebben 
verkregen van Onzen Minister van Buitenlancl 
sche Zaken. 

6. Bij ontstentenis van den voorzitter of 
van een der leden wordt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging voorzien. 

7. De Commissie wordt door haren voor
zitter tot het afnemen van het examen opge
roepen, wanneer de Minister oordeelt dat daar
aan beboefte bestaat_ 

8. De Commissie brengt aan voomoemden 
Minister scluiftelijk verslag uit van het examen. 

7. Zij. die met goed gevolg het examen voor 
den consulairen dienst hebben afgelegd, worden 
binnen drie maanden nadien tot aspirant-vice
consu l aa ngesteld. 

8. l. Drie jaren na hunne aanstelling a.ls 
zoodanig lrnnnen de aspirant-vice-consuls tot 
vice-consul wordcn bevorderd. 

2. Voor hen. wien krachtens het achtste lid 
van art . . 4 verlenging is toegestaan van den 
termijn, binnen welken examen moet worden 
afgelegd, kan de termijn van drie jaren, bedoeld 
in het vorige lid, met den duur der genoemde 
verlenging Verminderd worden, indien Onze 
Minister van Buitenlandsche Zaken daartoe 
termen aanwezig acht. 

9. l. De consulaire ambtenaren worden 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
werkzaam gesteld bij zijn Departement, bij een 
Gezantschap of bij een Consulaat-Generaal of 
Consulaat, of wel ter beschikking gesteld van 
het hoofd van eenig antler Departement van 
Algemeen Bestuur in Nederland, Nederlandsch
Oost- of West-Indie, een en antler met dien ver
stande, dat de aspirant-vice-consul zoo mogelijk 
althans een dee! van zijn diensttijd in het bui
tenland werkzaam zij. 

2. Zij kunnen ook worden belast met de 
waarneming van een consulairen post, met dien 
verstande dat <le aspirant-vice-consuls slecbts 
in aanmerking kunnen komen voor de tijdelijke 
waarneming van een consulairen post. 

10. Nadat de vice-consul vijf jaren a.Js zoo
danig heeft dienst gedaan kan hij tot consul wor
den bevorderd. 

I 11. Nadat do consul vijf jaren a.ls zoodanig 
hee•t dienst gedaan kan hij tot consul-genera.al 
worden bevorderd. 

12. l. Aan een consul-generaal kan een 
diplomatieke titel worden verlecnd voor den 
tijd gedurende welken hij een bepaa.lden post 
vervult , wanneer dit door Ons wenschelijk 
wordt geacht voor de goede vcrvulling van 
<lien post. 

2. Eveneens zal een diplomatieke titel kun
nen worden verleend aan een con~ulairen amb
tenaar. wien een bijzondere zending naar een 
bepaald land is opgedrngen. 

3. Bij ontslag of overplaatsing of bij bet 
eindigen der bijzondere zending bedoeld in het 
vorige lid, vervalt die titel van rechtswege. 

4. Ook kan uit hoofdc van de reden vermcld 
in lid 1 van dit artikel door Ons a.an een con
sulairen ambtenaar de titel worden verleend 
van den rang onmidclellijk volgende op dien 
welken hij bekleedt. 

5. Het verleenen van dien titel brengt geene 
verhooging van bezoldiging mede. 

13. l. De aspirant-vice-consuls genieten 
eene bezoldiging van f 2500 per jaar, welke 
bezoldiging na elk jaar dienst als zoodanig met 
f 250 wordt verboogd totdat een bedrag van 
f 3250 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien een vergoe
cling voor verblijf, door Ons te bepalen, worden 
toegekend. 

14. l. De vice-consuls genieten eene bezol
. diging van f 3750 per jaar, welke bezoldiging, 
na elke twee jaren dienst als zoodanig met f 250 
wordt vcrhoogd, totdat een bedrag van f 4500 
is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien een vergoe
ding voor verblijf, door Ons te bepalen, worden 
t oegekend, voor zooveel hun niet kracbtens 
artikel 17 reeds eene vergoeding toekomt. 

15. 1. De consuls genieten eene bezoldi 
ging van f 4800 per jaar, welke bezoldiging na 
elke twee jaren dienst als zoodanig met f 300 
wordt verhoogd totdat een bedrag van f 6000 
is bereikt . 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaa.m gesteld, kan hun bovendien eene vcrgoe
ding voor verblijf, door Ons te bepalen, wordcn 
toegekend, voor zooveel hun niet krachtens 
artikel 17 reeds eene vergoeding toekomt. 

16. De consuls-generaal genieten eene be
zoldiging van f 6000 per jaar, welke bezoldiging 
na elk jaar dienst als zoodanig met f 625 wordt 
verboogd, totdat een bedrag van f 8500 is 
bereikt. 
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17. 1. De consuls-genera.al en de consuls , 
alsmede de vice-consuls, die anders dan ter 
t ijdelijke vervanging van een t itularis , een con
sulairen post beheeren, genieten voorts eene 
verblijfsvergoeding tot zoodanig bedrag, a.ls 
voor den post, door hen bekleed, is vastgesteld. 

2. H et bedrag der verblijfsvergoeding, a.an 
hen toe t e kennen, wordt door Ons voor elken 
post afzonderlijk vastgesteld . 

3. In geval van overlijden wordt de verblijfs
vergoeding , a.an den consulairen ambtenaar toe
gekend, uitbetaald a.an zijn gezin tot en met zes 
m aa.nden na het overlijden. 

18. Aan de consulaire ambtenaren worden 
de dienstuitgaven in overleg met Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken vergoed. 

19. 1. Bij definit ieve plaatsing a.an het 
hoofd van een post wordt ter ve1·goeding der 
kosten van vest iging a.an den consulairen amb
tenaar door Ons een bedrag toegekend : 

voor consuls-genera.al van ten hoogste f 6000 ; 
voor consuls van ten hoogste f 4500 ; 
voor vice-consuls van ten hoogste f 3500. 
2. Wij behouden Ons voor, in elk voor

komend geval t e bepalen, of en in hoeverre 
eene vergoeding voor kosten van uitrusting za.l 
worden toegekend aan den consulairen ambte
naar, die niet definit ief a.an het hoofd van een 
post wordt geplaatst . 

3. Van deze bedragen, voor zoover zij op 
grond van de laatste plaatsing of overplaatsing 
zijn genoten , kan restitutie ge9ischt worden, 
i ndien de belanghebbende binnen de twee jaar 
op zijn verzoek wordt overgeplaat st of uit eigen 
beweging den dienst verlaat. 

20. In geval van plaatsing, overplaatsing, 
eervol ontslag of ter beschikking stelling, zullen 
a.an de consulaire ambtenaren de kosten van 
verhuizing worden vergoed tot een bedrag telken 
male door Ons vast te stellen. 

21 . 1. In geval van plaatsing , overplaat_ 
sing, eervol ontslag of ter beschikking Stelling 
zullen aan de consula.ire ambtenaren de reis- en 
verblij fkosten van. hun gezin naar hunnen post 
of naar Nederland vergoed worden . 

2. ,Hun eigen reis- en verblijfkost en worden 
geregeld op den voet a.ls door Ons vastgesteld, 
of vast t e stellen . 

3. In geval van overlijden van een consu 
lairen ambtenaar, a.ls bedoeld in het eerst e lid 
van dit artikel, ontvangt zijn gezin vergoeding 
voor de reis- en verblijfkosten naar Nederland 
of naar de plaats waar het zich gaat vestigen. 

22. 1. Aan de consuls-genera.al en de con
suls, die a.an het hoofd van een post sta.an , 
alsmede aan de consulai re a mbtena.ren, die 

' bela st zijn met het beheer van een po t , indien 
dit beheer niet het karakter draagt eener tijde
lijke verva.nging van den t itularis, 'ka.n een ver
lof worden verleend : 

a. indien zij zijn gevestigd op posten in 
Europa, Noord-Afrika , Klein-Azie en Syrie, 
van 3 maanden na een onafgebroken diensttijd 
van vijf jaren ; 

b. indien zij zij u gevestigd op posten gelegen 
binnen de keerkringen of daarmede gelijkgesteld 
van 8 maanden na een ona.fgebroken diensttijd 
van drie jaren ; 

c. ind ien zij zijn gevestigd op andere p osten 
dan die genoemd sub a en b, ,an 6 maanden na 
een onafgebroken diensttijd van vier jaren. 

2. Bij t usschentijdsche overplaa.tsing van 
een der groepen, hierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaa.lt Onze Minister van Buit en
landsche Zaken, in verband met den tijd, welkeu 
de consulaire ambtenaar op zijn laatste stand 
plaat s heeft doorgebracht of en in hoeverre zijne 
overplaat sing als afbreking van den dienst wordt 
beschouwd . 

3. Van de verloven, h ierboven bedoeld, 
moeten de consulaire a mbtenaren een gedeelte 
in Nederland doorbreugen ter aankuooping ,au 
betrekkingen met Nederlaudsche bela.ugheb
benden en voor zoodanige a.udere bezighedeu, 
als Ouze Minister van Buitenla.ndsche Zaken 
noodig mocht oorde3len. Onze Minister voor
noemd bepaalt in elk geval afzonderlijk, het 
gedeelte der verloven , dat voor het doel , in 
boveustaa.nde zinsnede omschrcven, zal worden 
besteed. 

4. Bij aankomst in Nederland weuden de 
consulaire ambtenaren zich onmiddellijk tot 
Onzen Minist er van Buitenlaudsche Zaken ter 
verkrijging van de noodige instructies in ver
band met het doel, a.angegeven in het vorige lid. 

5. De duur der reis van de standplaats van 
de consulaire a mbteuaren, bedoeld in lid I sub 
a enc, naar Nederlaud en terug , berekend naar 
de kortste reisroute, is uiet iubegrepen in het 
verlof. 

6. Afgescheideu van het verlof, geuoemd 
in lid 1 van dit artikel , kan a.an de cousuls-gene
raal en de consuls een verlof van zes weken, aa.n 
de vice-consuls en de aspirant-vice-consuls eeu 
verlof van vier weken worden verleeud. Deze 
verloveu worden uiet als afbreking van den 
dienst in aanmerking gebracht. Gedureude de 
verloven bedoeld in dit lid, blijveu de consu 
laire ambtenaren in het genot huuner volle ver
blijfsvergoediug of vergoeding voor verblijf. 
Ingeval van overschrijding ,an het verlof hier 
boven bedoeld, zal Ouze Minister van Buiten-

1 



993 15 N O V E M B E R. 1920 

landsche Zaken beoordeelen in hoeverre en in ,

1 

welke mate alsnog tot inhouding der verblijfs
vergoeding of vergoeding voor verblijf zal wor
den overgega.an. 

7. In geva.l van a.fwezigheid wegens ziekte 
bepaa.lt Onze Minister van Buitenla.ndsche 
Za.ken, in verba.nd met den duur der ziekte, 
in hoeverre deze a.ls a.fbreking van den dienst 
wordt beschouwd. 

8. De reis- en verblijfkosten door de con
sula.ire ambtenaren te ma.ken, zoowel voor zich
zelf a.ls voor hun gezin, terza.ke van de verloven, 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden hun ver
goed op den voet, a.ls door Ons va.stgesteld of 
vast te stellen. 

9. Bij tusschentijdsche verloven genieten 
de consulaire a.mbtenaren, genoemd in lid 1 
van dit artikel noch voor zichzelf, noch voor 
hun gezin eene vergoeding terzake van de kosten 
hunner verlofreizen. 

10. Wij behouden Ons voor in elk voor
komend geval t e bepalen of en in hoeverre de 
kosten hunner verlofreizeri vergoed zullen wor
den a.an de consuls, de vice-consuls en de aspi
rant-vice-consuls, die tijdelijk een consulairen 
post beheeren ter vervanging v::m den titularis, 
a.lsmede a.an de consuls, vice-consuls en aspira.nt
vice-consuls, die werkzaa.m gesteld zijn a.an een 
Gezantscha.p, a.an een Consulaa.t-Generaa.l of 
aan een Consula.at. 

11. Gedurende hunne verloven blijven de 
consulaire a.mbtenaren in het genot hunner jaar
wedde, met dien versta.nde da.t geene jaarwedde 
wordt genoten voor den tijd da.t het verlof 
!anger dan een ja.ar duurt of geduurd heeft . 

12. De termijn wa.arna. de consulaire a.mb
tenaa.r volgens de bepalingen van dit reglement 
in aanmerking zoude kunnen komen voor ra.ngs
of trald;ementsverhooging wordt verlengd met 
den duur van het verlof, door hem buiten be
zwa.a.r van 's Lands schatkist genoten. 

23. 1. De verloven der consula.ire ambte
na.ren worden behoudens de uitzondering be
doeld in_ het volgend lid, verleend door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Za.ken. 

2. De onmiddellijke chef van een bezoldigd 
oonsula.ir ambtena.a.r is bevoegd a.an dezen een 
verlof te verleenen, hetwelk den duur van vier 
weken 's ja.ars niet ma.g overschrijden, tenzij 
ziekte of buitengewone omstandigheden dit 
noodig ma.ken. Van het verleenen van zoo_ 
danig verlof geeft hij kennis a.an Onzen Minister 
van Buitenla.ndsche Za.ken. 

24. 1. Bij a.fwezigheid met verlof of wegens 
ziekte van een consulair a.mbtena.a.r die een 
consula.iren post beheert, wordt door Ons in 

l \1'.20. 

elk afzonderlijk geval vastgesteld of, en zoo ja, 
tot welk bedra.g zal worden gekort op de ver
blijfsvergoeding hem toegekend. 

2. Mede wordt door Ons in elk geva.l a.fzon
derlijk va.stgesteld of, en zoo ja., tot welk bedrag 
a.an den wa.a.rnemer van den post eene verblijfs
vergoeding za.l worden toegekencl. 

3. De waa.rnemer ma.g, zonder voora.fgaande 
machtiging van Onzen M.in1ster van Buiten
la.ndsche Zaken of van den titularis, geene ver
andering brengen in de inrichting van den post. 

25. 1. De consula.ire ambtena.ren kunnen 
te allen tijde ter beschikking worden gesteld 
of geschorst worden . 

2. Bij ter beschikking stelling kunnen de 
consula.ire a.mbtena.ren gedurende twee ja.ren in 
bet genot blijven van ten hoogste twee-derde 
van het bedrag hunner bezoldiging. 

3. In geva.l de consulaire ambtenaren, die 
t er beschikking gesteld of geschorst zijn, weder
om in den consulairen dienst hersteld worden, 
worden de termijnen, bedoeld in de a.rtt . 10, 11, 
14, 15 en 16 van dit reglement, verlengd met 
den duur der ter beschikking stelling of schor
sing. 

4 . De bepaling van het vorige lid geldt ook 
ten opzichte van consulaire ambtenaren, die 
tengevolge van ziekte gedurende een ja.ar niet 
in sta.at zijn geweest hun a.mbt waar te nemen. 

26. Tot de bevordering van vice-consul be
doeld in a.rt. 8, en tot de verhooging van bezol
diging, bedoeld in de artt. 14, 15 en 16, wordt 
a.Ileen dan overgegaan, wa.nneer de consulaire 
ambtenaar zijne ta.ak ten genoegen van Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken heeft ver
vuld. 

\ 
27. De bezoldigde consulaire a.mbtenaren 

mogen geen handel drijven, noch beheerend 
vennoot of a.gent eener ha.ndelsvennootschap 
onder eene firma., of bestuurder, co=issaris of 
a.gent van eene andere vennootscha.p zijn. 

28. Aan de consulaire a.mbtena.ren wordt 
eervol ontslag verleend zoodra. zij den leeftijd 
van 65 jaar bereikt hebben of dezen leeftijd 
reeds bereikt hebben bij het in werking treden 
van dit consulair reglement, tenzij redenen, , 
ontleend a.an het belang van den dienst het 
wenschelijk ma.ken, het ontslag niet te ver· 
leenen. 

In het laa.tste geva.l worden zij door Ons ge
durende den tijd van een jaar in hunne betrek
king geha.ndha.afd. Deze termijn ka.n van jaa.r 
tot ja.a.r door Ons worden verlengd. 

29. Het genot der consulaire bezoldiging 
va.ngt a.an met den dag, waa.rop de benoeming 
inga.a.t. Bija.ldien in het besluit van benoeming 

63 
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geen datum van ingang is vermeld, vangt het 
genot der bezoldiging aan met den dag, waarop 
het ambt wordt aanvaard. 

30. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen der consulaire bezoldiging geschiedt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken . 

31. De voor perioclieke verhooging gestelde 
tijdvakken vangen a.an met den eersten dag 
van de ma.and, waarin de benoeming ingaat. 

HOOFDSTUK II. 

Van de onbezol.digae consulaire ambtenaren. 

32. 1. De onbezoldigde consulaire ambte
naren voeren in hiera.rchieke volgorde den titel 
van consulair agent, vice-consul, consul en 
consul-genera.al. ' 

2. Nederlanders , die een voldoend 1,elfstan
dige positie hebben, genieten voor eene benoe
ming tot onbezoldigd consulair ambtena.a.r de 
voorkeur. 

33. Voor benoeming, ontslag en schorsing 
der onbezoldigde consulaire ambtenaren geldt 
het bepaa.lde bij art. 1, lid 2. 

34. Aa.n de onbezoldigde consulaire ambte
naren worden ter za.ke hunner aanstelling en 
commissie geene kosten in rekening gebracht. 

35. De onbezoldigde consulaire ambtenaren 
ontvangen geene geldelijke belooning voor hun
ne diensten, Wel behouden zij de kanselarij
rechten en de andere baten, hun toekomende 
ingevolge de voorschriften welke bestaan of nog 
uitgevaardigd zullen worden. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen aan alle consulaire ambtenaren gemeen. 

36. 1. Bij de eerste aanvaarding van eene 
consulaire betrekking leggen de consulaire amb 
tenaren den volgenden eed of belofte af : 

,,Ik zweer (beloof) dat ik de consulaire be
trekkingen, mij opgedragen en later eventueel 
op te dra.gen, in allen deele getrouwelijk over
eenkomstig de Nederlandsche wetten en de 
voorschriften, mij gegeven of nog te geven, za.l 
vervullen, en dat ik in alles naar mijn beste 
vermogen za.l medewerkeo tot bevordering van 
den handel, de nijverheid, den landbouw en 
de scheepvaart .van Nederland. Zoo waarlijk 
helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)." 

2. Deze eed (belofte) wordt afgelegd in han
den van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken of schriftelijk, en door den consulairen 
ambtenaar onderteekend, a.an Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken toegezonden . 

37. 1. De consulaire ambtenaren mogen 
geen consulaire betrekking eenerandereMogend-

heid aanva.a.rden zonder Onze voorafga.a.nde 
machtiging. 

2. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrekking te bekleeden geven zij da.a.rvan ken
nis aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

38. 1. Voor elken consulairen post wordt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Z'l.ken 
de pla.a.ts of de landstrcek aangewezen, op welke, 
als vormende zijn ressort, hij, die den post 
bekleed, zijne aandacht vooral heeft t e richten. 

2. Zijn of komen er binnen dit ressort andere 
consula.ire posten, da.n verkrijgen deze a.ls sub
ressort een dee! van het hoofdressort met dien 
verstande dat zij daartoe blijven behooreo. 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
plaatse waar reeds een consul-generaal of consul 
is gevestigd, brengt niet mede dat daardoor te 
bedoelder plaatse een vice-consulaat wordt 
gevestigd. 

4. De a.anwijzing van ressorten do; t echter 
niet te kort a.an de-bevoegdheid van den con
sulairen ambtenaar om zijne werkzaa.mheden 
ook tot buiten die plaats of die landstreek uit 
te strekken, wanneer zulks door eenig Neder
landsch belang wordt gevorderd, rnits hij zoo
doende niet zijne werkzaamheid uitbreidt tot 
het ressort van een anderen consulairen amb
tenaar en voor zooveel niet eenige wettelijke 
bepaling of eenig voorschrih van Onzen genoein
den Minister zich tegen zulk optreden verzet. 

39. 1. Consulaire ressorten alsmede land
streken, die niet tot een ressort behooren, kun
nen door Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken tot een district worden samengevoegd. 

2. Aa.n het hoofd van zulk een district wordt 
door hem bij voorkeur gesteld een bezoldigd 
consul-generaal of consul of anders een onbe
zold.igd consul-generaal. 

40. 1. Hij, die aan het hoofd van een 
district is gesteld, evenals ook hij, wiens ressort 
verschillende posten ornvat, heeft te waken 
voor de behoorlijke ambtsvervulling van de 
consulaire ambtenaren, werkza.am in zijn dis
trict, respectievelijk ressort. 

2. Hij houdt met hen zooveel mogelijk voe
ling en hoeft de bevoegdheid hun de inlichtingen 
te vragen en de werkza.arnhedeo op te dragen, 
die hij noodig acht. 
· 41. 1. De consulaire ambtenare11 in een 

land alwaar een Nederlandsche diplomatieke 
ambtenaar is geaccrediteerd, zijn aan de leiding 
en het toezicht van dien ambtenaar onder
worpen. 

2. Die diplomatieke arnbtenaar is bevoegd 
aan bedoelde consulaire ambtena.ren - bij 
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voorkeur door tnsschenkomst van het hoofd 
van het district respectievelijk ressort, wa.a.rtoe 
zij behooren - de werkza.a.mheden op te dra.gen 
en de inlichtingen te vra.gen, welke hij ter 
richtige uitoefening van zijne taak noodig acht 
en om a.an Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken met betrekking tot den consula.iren 
dienst in het land, wa.a.r hij is gea.ccrediteerd, 
zooda.nige voorstellen te doen a.ls hij voor de 
behoorlijke beha.rtiging van de Nederlandsche 
bela.ngen noodig acht. 

42. De consula.ire a.mbtena.ren mogen zich 
niet buiten hun ressort of, zoo zij niet a.an het 
hoofd van een post staan, buiten hunne stand· 
plaats begeven, dan met inachtneming van 
de voorschriften, door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken ten a.anzien van ver
lof tot of kennisgeving van afwezigheid te 
geven. 

43. De consulaire ambtenaren zijn belast 
met de administratieve handelingen, hun door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken op
gedra.gen, en meer in het bijzonder met de 
bevordering van den Nederla.ndschen handel, 
nijverheid, la.ndbouw en scheepvaart, alsmede 
met de behartiging van de belangen van de 
Nederlandsche onderda.nen en schepen die zich 
in hunnen ambtskring bevinden, voor zoover de 
wetten, de tractaten en gebruiken van het land 
hunner vestiging die behartiging toelaten. 

44. De consulaire ambtenar1m oefenen hunne . 
functie uit overeenkomstig de voorschriften, 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
verstrekt of te verstrekken. 

Overgangsbepaling. 

45. 1. De consula.ire ambtenaren voor wie 
de korting wegens eigen pensioen en de bij. 
drage voor weduwe- en weezenpensioen naar 
de bepalingen der Weduwenwet voor de amb
tenaren 1890 over het jaar 1920 teza.men meer 
bedragen da.n zeven ten honderd van hun pen
sioensgrondslag, of, indien de pensioensgrond
slag f 3000 te boven ga.at, da.n zeven ten honderd 
van f 3000, ontva.ngen eene vergoeding ten 
beloope van het verschil. 

2. De consulaire ambtenaren, op wie de 
Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 niet 
van toepassing is, ontvangen eene vergoeding 
tot een bedrag, gelijk a.an dat van hunne bij
drage voor eigen pensioen. 

3. Ten aanzien van de consulaire ambte
naren van wie over het jaar 1920 in totaal 
wegens korting en bijdrage a.ls in het eerste 
lid bedoeld, minder wordt gevorderd dan de 
in dat lid omschreven zeven ten honderd, vindt, 

ten beloope van het verschil, aftrek op hunne 
bezoldiging plaats. 

Slotbepaling. 

46. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel van consulair reglement, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst .. 

47. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden den lsten Januari 1920. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast .met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatablacl zal worden geplaatst en 
waarvan afschrifi za.l worden gezonden a.an 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. • 

Het Loo, den 15den November 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buit.enlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 6 Dec. 1920.) 

16 November 1920. .BESCHIKKING van den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, betreffende maatregelen ter be
strijding van het mond- en klauwzeer. 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, 

Gelet op de paragrafen 1, 2 en 5 alsmede 
op artikel 107 van het Kouinklijk besluit van 
10 Juli 1896 (Staatablad n°. 104), laatstelijk ge
wijzigd bij het · Koninklijk besluit van 25 Juli 
1911 (Staatablad n°. 260); 

Heeft goedgevonden : 
in te trekken zijne beschikking van 14 April 

1919. Directie van den Landbouw, n°. 10049, 
3• Afdeeling, waarbij met betrekking tot het 
mond- en klauwzeer (besmettelijke blaaruit
slag van den mond en de klauwen) bij de 
herkauwende dieren en de varkens in de ver
scbillende provincien des Rijks enkele maat
regelen buiten toepassing werden gesteld, als
mede zijne beschikking van 24 Augustus 1920, 
Directie van den Landbouw, n°. 13393, 3• Af. 
deeling, waarbij eerstgenoemde beschikking 
werd gewijzigd ; 

te bepalen, dat met ingang van 18 November 
1920 alle maatregelen, welke krachtens boven
genoemd Kouinklijk besluit bij het heerschen 
of bij bet dreigen van het mond- en klauwzeer 
toegepast moeten of kunnen worden, weder 
toepasselijk znllen zijn. (B.) 
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17 N(Yl)ember 1920. BESLUlT tot herziening van I 
het Koninklijk besluit van 20 November 
1919 (Staatsblad n°. 758), tot uitvoering 
van artikel 31, tweede lid, der Ouderdoms 
wet 1919. S. 819. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 12 November 1920, n°. 6569, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op artikel 31, tweede lid, der Ouder
domswet 1919; 

Hebben goedgevonden en verstaa1,1 : 
met ingang van 3 December1920in te trekken 

Ons besluit van 20 November 1919 (Staatsb1.ad 
n°. 758) en te bepalen als volgt : 

Art. f. l. E en rente krachtens artikel 28 
der Ouderdomswet 1919 wordt aangevraagd 
door indiening van een ingevuld en onder
teekend formulier bij den Raad van Arbeid 
binnen wiens gebied de aanvrager woont. 

2. Zoodanige formulieren zijn voor een ieder 
kosteloos vcrkrijgbaar aan de hoofd-, hulp
en bijkantoren der posterijen en a.an de kantoren 
der Raden van Arbeid. 

2. l. Elke Raad van Arbeid houdt een re
gister van de bij dien Raad ingediende aan
vragen om een rente, a.ls in artikel 1 bedoeld. 

2. De inschrijvingen in dit register ver
melden: 

a. naam en adres, zoomede dag, ma.and, 
jaar en plaats van geboorte van den aanvrager; 

b. den dag, waarop de aanvrage bij den 
Raad van Arbeid is ingekomen. 

3. De Raad van Arbeid zendt de ontvangen 
aanvragen om een rente, a.ls bedoeld in artikel 
l, met zijn advies zoo spoedig mogelijk naar de 
Rijksverzekeringsbank. 

4. De Raden van Arbeid volgen bij de be
handeling van de ontvangen aanvragen om 
een rente, als in artikel 1 bedoeld, en bij de 
briafwisseling omtrent zoodanige aanvragen 
met het bestuur der Rijksverzekeringsbank de 
voorschriften, door dat bestuur gegeven. 

5. Dit bcsluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsb1.ad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afs,,hrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer en dat in bet Staatsblad zal worden ge
pla.atst. 

Het Loo, den 17den Novemh:•r 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitge.g. 25 Nov. 1920.) 

18 N(Yl)ember 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van het Reglement voor het examen, 
vermeld in art. 55, 2de lid, der Middel
baar-Onderwijswet. S. 820. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 October 1920, n°. 72353 , afdeeling Middelbaar 
Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1920, n°. 21) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 November 1920, 
n°. 9060, afdeeling Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat regelen moeten worden 
vastgesteld voor het examen ter verkrijging 
van het getuigschrift, bedoeld in art. 55, tweede 
lid, der Middelbaar-Onderwijswet ; 

Gezien art. XXVII der wet van 1 Ma.art 1920 
(Staatsblad n°. 105) en Ons besluit van 26 Juli 
1920 (Staal,ablad n°. 618) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1°. in te trek.ken het bepaalde in § l van 

Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
zooals het is gewijzigd bij Onze besluiten van 
2 Ma.art 1907 (Staatsblad n°. 65) en 16 Novem
ber 1912 (StaatBblad n°. 348) ; 

2°. va.st te stellen het navolgend R eglement 
voor het examen, vermeld in art. 55, tweede 
lid der Middelbaar-onderwijswet: 

REGLEMENT ~ het examen, bedoeld in art. 
55, tweede lid, der Middelbaar-Onderwijswet. 

Art. 1. Ja.arlijks v66r l April wordt door 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen eene commissie benoemd, door 
welke, en de plaats aangewezen, waar, het 
examen zal worden gebouden, bedoeld in art. 
55, tweede lid, der Middelbaar-onderwijswet. 

2. De commissie benoemt een barer leden 
tot secretaris. 

De leden der commissie ontvangen vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten en tevens vacatie
gelden voor elken dag waarop de commissie 
vergadert. 

Tevens wordt aan de leden, die belast zijn 
met het nazien van scnriftelijk werk, een vacatie 
toegekend voor de correctie van bet sc rifte
lijk werk van elk 24-tal candi<laben. I s het 
aantal candidaten niet juist een veelvoud van 
24, dan wordt voor de beoordeeling van het 
werk der overgebleven candidaten ook een 
vacatie toegekend. 

Indien het aantal candidaten meer dan 48 · 
bedraagt, kunnen door den voorzitter en den 
secretaris der commissie ten hoogste twee 
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vacaties in rekening worden gebracht voor het 
verrichten van verscbillende administratieve 
werkzaamheden. 

Na afloop van bet scbriftelijk en v66r den 
aanvang van het mondeling ex~men wordt 
een vergadering gehouden (indien er meer dan 
48 candidaten zijn, is de voorzitter gemacbtigd 
zoo noodig twee vergaderingen te beleggen), 
waarin de cijfers voor het schriftelijk werk der 
candidaten worden vastgesteld en de vrij
stellingen b~paald, bedoeld in artikel 7. 

3. Zij, die aan dit examen wenschen dee! 
te nemen, melden zich v66r 1 April aan bij den 
voorzitter der commissie. 

Zij, die andere, gedeeltelijk d~zelfde vakken 
omvattende, examens met goed gevolg hebben 
afgelegd, kunnen door Onzen voornoemden 
Minister worden vrijgesteld van een nader 
onderzoek in die vakken, waarin zij reeds op 
een der voorafgaande examens in gelijke of 
boogere mate dan voor het af te leggen examen 
wordt gevorderd, bewijzen van bekwaamheid 
hebben gegeven. 

Zij, die bet eindexamen der cadettenschool 
of bet eindexamen der adspirantenscbool voor 
de marine (adspirant-adelborst en adspirant
administrateur) met goed gevol~ bebben afge
legd, zijn onder door Onzen voornoemden 
Minister vast te stellen voorwaarden vrijgesteld 
van een nader onderzoek in alle vakken, waar
voor zij bij dat examen ten minste bet cijfer 
5 bebben bebaald en van een onderzoek naar 
die ge~eelten der leerstof van de boogste drie 
Jeerjaren der hoogere burgerscbool met vijf
jarigen cursus, welke niet op bet eindexamen 
dezer scholen gevraagd worden. 

Zij, die bevoegd zijn tot het geven van onder
wijs in eenig vak a.an eene boogere burgerscbool 
met driejarigen cursus, zijn vrijgesteld van 
een nader onderzoek in dat vak. 

Zij, die bevoegd zijn tot bet geven van lager 
onderwijs in een moderne taal, zijn vrijgesteld 
van een nader onderzoek in die taal. 

Zij, die in het bezit zijn van een akte van be
kwaamheid voor lager onderwijs in de wis
kunde, zijn vrijgesteld van een nader onder.i:oek 
in de wiskunde, met uitzondering van de be-
schrijvende meetkunde. · 

Zij, die in bet bezit zijn van de akte, bedoeld 
in art. 77 onder a der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsb/,ad, n°. 127), zijn vrijgesteld van een 
nader onderzoek in de Nederlandscbetaal (taal
kundig gedeelte) en bet bandteekenen. 

Zij, die in bet bezit zijn van de akte, bedoeld 
in art. 77 onder b der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zijn vrijgesteld van een 

nader onderzoek in de Nederlandscbe taal en 
letterkunde, de aardrijkskunde, de gescbiedenis, 
de plant- en dierkunde en bet bandteekenen . 

4. Het examen wordt schriftelijk en monde
ling afgenomen. 

De eischen voor elk vak zijn die, welke ge 
noemd worden in bet programma voor bet 
examen, b.edoeld in art. 55, eerste lid, der 
Middelbaar-onderwijswet ; bovendien wordt 
door de commissie een onderzoek ingesteld 
naar de kennis der candidaten aangaande die 
gedeelten der leerstof van de boogste drie leer
jaren der boogere burgerschool met vij fjarigen 
cursus, welke niet op het eindexamen dezer 
scbolen gevraagd worden. 

Indien de candidaat dit wenscbt, worden 
hem of voor de macbanica en bet recbtlijnig 
teekenen of voor de bandelswetenscbappen 
geen andere eischen gesteld, dan gevorderd 
worden voor overgang van de vierde naar de 
vijfde klasse der boogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus. 

Bij de eischen, voor de licbamelijke oefening 
te stellen, wordt zooveel mogelijk rekening 
gehouden met de pbysieke gescbiktbeid der 
candidaten, hun leeftijd en de gelegenheid, . 
welke zij hebben gebad om bet onderwijs in 
dat vak t e volgen. 

Candidaten, die eene verklaring overleggen, 
onderteekend door 2 geneeskundigen, woon
a.chtig in de plaats, waar zij wonen of waar bet 
examen wordt a.fgenomen, waaruit blijkt, da.t 
zij het laatste jaar v66r bet examen ongeschikt 
waren bet onderwijs in de licba.melijke oefe
ning, gelijk da.t in de vijfde klasse eener boogere 
burgerscbool wordt gegeven, te volgen, kunnen 
door de commissie van een onderzoek in dat 
vak worden vrijgesteld. 

5. De <la.gen, door Onzen voornoemden 
Minister voor bet scbriftelijk examen aange
wezen, worden door den voorzitter der commis
sie a.an de ca.ndida.ten medegedeeld. 

Het schriftelijk examen wordt ieder jaar 
zoodanig geregeld, da.t a.an de ca.ndidaten op 
denzelfden da.g dezelfde opgaven worden voor
gelegd a.ls a.an de leerlingen der boogere burger 
scholen met vijfja.rigen cursus. 

Bovendien wordt schriftelijk examen afge
legd in de vakken mecbanica, ba.ndelsweten
schappen en recbtlijnig teekenen, voor zooveel 
betreft de leerstof, bebandeld in de vierde klasse 
der boogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus. 

Alleen bet examen in bandteeken n kan in 
den voor bet mondeling examen bestemden 
tijd worden afgelegd. In da.t geval wordt voor 
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elke groep een andere, in moeilijkheid overeen- / De eindcijfers, verkregen uit een schriftelijk 
komende, opgave gekozen. en een mondeling examen, worden steeds, in-

Gedurende het schriftelijk examen in eeuig I dien noodig, afgerond tot het naast liggende 
vak mag geen exa.minandus zich, zonder ver- geheele getal ; gemengde getallen met de breuk 
gunning van den voorzitter, uit het lokaal ver- '/2 worden naar beneden afgerond. 
wijderen; zij. die zich aa.n eenig bedrog ge- Van de cijfers, verkregen voor de vakken, 
durende het exa.men schuldig maken, worden welke worden onderwezen in de hoogste klasse 
terstond afgewezen. der hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 

6. Het mondeling examen omvat,"behoudens en op het eindexamen dezer scholen niet worden 
het bepa.alde in de a.rtt. 4 en 7, a.lie vakken, gevraagd, heeft het gemiddelde denzelfden 
welke in de hoogste 3 leorjaren der hoogere invloed op den uitslag van het exatnen als een 
burgersoholen met vijfja.r.igen cursus worden der eindoijfers, verkregen voor de va.kken, 
onderwezen. 

Het mondeling examen duurt voor wiskunde 
ten hoogste een uur, voor staathuishoudkunde, 
oosmographie en staatsinriohting ten hoogste 
twintig minuten en voor de overige vakken 
elk ten hoogste een half uur. 

Het mondeling examen loopt voor elken 
candidaat in 3 dagen af. 

Het mondeling examen wordt, voor zoover 
het mannelijke cancliclaten b?treft, in het open
baar gehouden. 

7. Voor die vakken, waa.rvoor bij het schrifte
lijk examen ten minste het cijfer 7 is behaald, 
wordt, indien de canclidaat zulks wenscht, vrij
stelling van een mondeling examen ve;rleend, be
halve voor de 3 vreemde talen en hare letter
kunde en voor de Nederlandsche letterkundc. 

8. Voor ieder vak of onderdeel daarvan 
wordt een lid der commissie meer bepaald 
aangewezen als examinator, die zich belast 
met het nazien van het daarvoor ge:r;nl!,akte 
schriftelijk werk en het afnemen van het 
mondeli,1g examen, een tweede lid om eveneens 
het schriftelijk werk na te _zien en bij het 
mondeling examen tegenwoordig te zijn. 

9. Overigens geschiedt de regeling van het 
examen door den voorzitter, met dien verstande, 
dat het schriftelijk examen aan het mondeling 
voorafgaat ; dat het werk voor het schriftelijk 
examen gemaakt wordt onder toezicht van ten 
minste 2 leden der commissie, overeenkomstig 
de voorschriften, vervat in art. 9 van het 
algemeen reglement voor de eindexamens der 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus. 

10. Het oordeel over de kennis en de ont
wikkeling der candidaten in elk der vakken, 
waarin examen wordt. afgelegd, wordt zonder 
verdere aanwijzing of onderverdeeling uitge
drukt door een der cijfers van 1 tot 10, a.an 
welke de volgende beteekenis is te hechten : 

I. zeer slecht. 6. voldoende. 
2. sleclit, 7. ruim voldoende. 
3. gering. 8. goed. 
4. onvoldoende. 9. zeer goed. 
5. even voldoende. 10. uitmuntend. 

welke op h et eindexa.m en der hoogere burger

scholen wel worden gevraagd. Het gemiddelde 
wordt zoo noodig afgerond op de wijze a.ls in 
het tweede lid is aa.ngegeven. 

De invloed der cijfers, verkregen voor de 
va.kken, welke niet in de vijfde klasse der 
hoogere burgerscholen worden onderwezen, 
wordt door de examencommissie bepaald. 

11. Na afloop van het examen wordt. eene 
vergadering gehouden, in welke de commissie 
over den uitsla.g beslist. 

Is a.an den ca.ndidaat voor elk der vakken, 
waarin hij examen hee.ft afgelegd, het eind
cijfer 5 of hooger toegekend, dan wordt hem het 
getuigschrift van voldoend afgelegd examen 
uitgereikt. 

De candidaat, die voor een of meer vakken 
een onvoldoend eindcijfer heeft gekregen, ter
wijl het gemiddelde van al de verkregen eind
cijfers minder dan 5 bedraa.gt, is afgewezen. 

In alle a.ndere gevallen wordt naa.r aanleiding 
van de verkregen cijfers over de toelating be
raadslaagd en beslist. Aan de stemming 
nemen dee! alle leden der commissie. 

Bij staking van stemmen is de ca.ndidaat 
toegelaten. 

Overgangsbepaling. 
12. Zij, die in het bezit z~jn van het diJ?loma 

volgens art. 123 der Hooger-onderwijswet van 
22 Mei 1905 (Staatsbl,ad n°. 141), zijn vrijgesteld 
van een examen in alle vakken en kunnen des
gewenscht, onder inlevering van het desbetref
f end diploma, bij de examencommissie van deze 
het getuigschrift, zonder examen, ontvangen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsbl,ad zal worden 
geplaatst, en waarvan afscbrift zal worden ge
zonden a.an den Raad van State. 

Het Loo, den 18den November 1920. 
WILHELMINA. 

De 11:finister van Onderiuija, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Tu. DE VISSER. 

(Uitge,g. 6 Dec. 1920.) 
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19 November 1920. BESLUIT, houdende nadere 
regeling ter voorziening in de kosten van 
huishoudelijken en administratieven aard 
van de burgerlijke en militaire Gerechtcn 
(Krijgsraden) en Pa.rketten, den Centralen 
Raad van Beroep en de Raden van Beroep 
voor de Ongevallenverzekering. S. 821. 

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

Justitie van den 16 November 1920, 4e Afdee
ling, n°. 824; 

Overwegende, dat de bij Onze besluiten van 
16 November 1910 (Staatsblad n°. 355) en 16 
December 1913 (Staatsblad n°. 443) vastge
stelde regelingen betreffende toelagen voor 
kleine onkosten, wijziging behoeven en het 
wenschclijk is beide besluiten door een besluit 
te vervangon ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Onze besluiten van 16 November 

1910 (Staatsblad n°. 355) en 16 December 1913 
(StaatBblad n°. 443) worden bij dit besluit in
getrokken, met handhaving van de intrekking 
van Ons besluit van 18 April 1904 (Staatsblad 
no. 72). 

Art. II. Ter voorziening in de kosten van 
huishoudelijken en van administratieven aard 
van de burgerlijke en militaire Gerechten 
(Krijgsraden) en Parketten, den Centralen 
Raad van Beroep en de Raden van Beroep 
voor de Ongevallenverzekering vast te stellen 
de volgende regelen. 

Art. 1. Onze Minister van Justitie stelt ten 
behoeve van de burgerlijke en militaire Ge
rechten (Krijgsraden) en Parketten, den Cen
tralen Ra.ad van Beroep en de Raden van Be
roep voor de Ongevallenverzekering, de door 
hem te bepalen sommen beschikbaar ter vol
doening van kosten van den huishoudelijken 
en den administra.tieven dienst van voornoemde 
i nstellingen. 

Onze Minister voornoemd bepaalt welke 
uitgaven behooren tot de kosten in het vorige 
lid bedoeld. 

De hoofden der instellingen, in het eerste 
lid van dit artikel genoemd, zijn bevoegd de 
besteding der voor hunne instelling beschik
ba.ar gestelde som te regelen. 

2. De hoofden der Griffien of Secretarieen 
der instellingen in het vorige artikel genoemd 
en de hoofden der da.arin bedoelde Park; tten 
nemen de beschikba.ar gestelde sommen in 
ontvangst, geven daarvoor kwijting, voeren 
da.arover het beheer en doen hiervan, jaarlijks 
v66r den eersten Ma.art, de verantwoording 
voorgeschreven bij artikel 39 der wet van 

5 October 1841 (Staatsblad no. 40), houdende 
Instructie voor de Algemeene Rekenka.mer. 

Zij volgen hierbij de regeling, door Onzen 
Miruster van Justitie, in overleg met de Alge
meene Rekenkamer, vast te stellen. 

3. Dit besluit treejlt in werking den eersten 
Januari 1921. 

Onze Miruster van Justitie is belast met de 
uitvooring van dit besluit, dat in het Staat;;blad 
zal worden geplaatst en van hetwelk afschrift 
za.l worden gezondon a.an de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 19den November 1920. 
WILHELM£NA. 

De Minister van JUBtitie, HEEMSKERK. 
(Uitge{/· :30 Nov. 1920.) 

19 Novembel' 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Waar vaststaat dat door belanghebbende 

overmatig drukke . werkzaamheden zijn 
verricht, die hem werden opgedragen ge
heel onafhankelijk van de werkzaamheden, 
waarvoor hij was aangesteld, en · tevens 
uit de overgelegde geneeskundige ver
klaring blijkt, dat deze bijzondere werk
zaamheden zijne ziekte hebben ver0or
zaakt, moet worden aangenomen dat de 
ziekte van belanghebbende het gevolg is 
van bijzondere omstandigheden, als be
doeld in art. 3, I c lid sub b. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de aanvrage om verhooging 

van pensioen van G. Noorthoek te Rotterdam, 
gewezen gemeente-veldwachter en concierge 
van het raadhuis te Oostvoorne ; 

Gezien het ·advies van de11 Pensioenraad 
voor de gemeenteambtenaren van 19 Juni 
1920 n°. 33; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies va.n 
20 October 1920, n°. 383 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien van 15 November 1920, n°. 86, 
afd. Pensioenen ; 

0., dat de Pensioenraa.d voor de gemeente
ambtenaren in zijn advies van 19 Juni 1920 
n°. 33 Ons in overwegiµg heeft gegeven op de 
aa.nvrage a.fwijzend te beschikken, aanvoerende 
dat a.an den bela.nghebbende bij Koninklijk 
besluit van 10 April 1920 n°. 78 en bij Korunk
lijk besluit van 6 Mei 1920 n°. 48 te rekenen 
van 1 October 1919 jaa.rlijksche pensioenen 
zijn verleend van f 342 en van f 27 a.ls eervol 
ontslagen gemeente-veldwachter en concierge 
van het raadhuis te Oostvoorne ; dat deze 
pensioenen zijn berekend na.ar diensttijden 
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van 19 jaren, 9 maanden en 11 dagen, en van I zaa.mheden zich uitbreidden, het werk in 
10 jaren en 3 maanden; dat door den bclang- alle opzichten boven zijne krachten ging; 
hebbende op 12 Mei 1920 eene aanvrage is dat voorts nit een overgelegde verkla.ring 
ingediend om verhooging van deze pensieoenen, van Burgemeester en Wethouders van Oost
op grond dat de ziekten of gebreken, die de voorne blijkt, dat de bela.nghebbende ge
ongeschiktheid voor den dienst hebben ver- durende de la.a.tste twee ja.ren dat h ij de be
oorzaa.kt het gevolg zouden zijn van bijzondere trekking van gemeente-veldwachter van Oost
omstandigheden, die zich bij de uitoefening voorne bekleedde, omvangrijke extra-werk
van zijn dienst zouden hebben voorgedaan ; zaamheden heeft verricht, die buiten de be
dat, aangezien niet is aangetoond dat · die trekking van veld,vachter vielen ; 
ziekten of gebreken een gevolg zijn van een dat waar nu derhalve vaststaat dat door den 
der oorzaken, bedoeld in art . 3, le lid b der belanghebbende overma.tig drukke werkzaam
Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren heden zijn verricht, die hem werden opgedragen 
1913, de Pensioenraad van oordeel is dat de geheel onafhankelijk van zijne werkzaamheden 
belanghebbende geen aanspraak op maximum- a.ls gemeente-veldwachter en concierge van 
pensioen ka.n ma.ken; het raadhuis te Oostvoorne en tevens nit de 

dat, nada.t het a.dvi es van den Pensioenraad overgelegde geneeskundige verklaring blijkt 
in afschrift a.an den belanghebbende was dat deze bijzondere werkzaambeden zijne 
medegedeeld, hij zijn verlangen heeft te kennen ziekte hebben veroorza.a.kt, aangenomen moet 
gegeven dat <la.a.rover het gevoelen moge worden -dil.t de ziekte van den bela.nghebbende 
worden ingewonnen van de Afdeeling van den het gevolg is van bijzondere omstandigheden, 
Raad van State voor de Geschillen van Bestuur, die zich vooe hem bij de uitoefening van den 
daarbij a.anvoerende dat de bij hem waar- dienst niet door zijn schuld of onvoorzichtig
genomen ziekten of gebreken we! degelijk een heid hebben voorgedaan, a.ls zijn bedoeld in 
uitvl_oeisel zijn van de a.an zijne betrekking a.rt. 3 eerste lid onder b tweede a.linea. der 
verbonden werkzaa.mheden en die gebreken Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 
in en door den dienst zijn ontsta.an; 1913; en hij derha.lve a.anspraak heeft op 

0., dat de geneeskundigen, die op 19 Augus- maximum-pensioen; 
tus 1919 door den burgemeester van Oost- Gezien de Pensioenwet voor de gemeente-
voorne waren benoemd tot het instellen van a.mbtena.ren 1913 ; 
een geneeskundig onderzoek na.a.r den gezond- Hebben goedgevonden en ver ta.an : 

1 
heidstoestand van den belanghebbende in hun aa.n G. Noorthoek te Rotterdam, gewezen 
rapport van 2 September 1919 hebben ver- gemeente-veldwachter te Oostvoorne, te reke
klaa.rd, dat G. Noorthoek lijdende is aa.n nen van 1 October 1919 een jaarlijksch pon
neurasthenie in ernstigen vorm ; dat eene ver- sioen toe te kennen van f 690 ; 
betering hierva.n · in afzienbaren tijd niet is en a.ls gewezen concierge van het raa.dhuis 
te wachten en dat de bela.nghebbende op grond te Oostvoorne te rekenen van 1 October 1919 
hierva.n door hen ongeschikt wordt gea.cht een ja.a.rlijksch pensioen toe te kennen van 
voor de wa.a.rneming van zijn a.mbt ; 1 102. - ; 

dat de geneeskundigen voorts hebben ver- en Onze besluiten van 10 April 1920 n°. 78 
kla.a.rd dat verband gelegd moet worden tus- en 6 Mei 1920 n°. 48 in te trek.ken. 
echen. het ontsta.a.n en de ontwikkeling van Onze Minister van Fina.ncien is bela.st, enz. 
de neura.sthenie en den overma.tigen geeste- (A. B.) 
lijken a.rbeid die een gevolg is geweest van de 
werkzaamheden door den bela.nghebbende 
verricht a.ls directeur van het distributieburea.u, 
hem opgedra.gen na.a.st zijne gewone ambts
bezigheden ; 

0., wat dit laa.tste betreft, da.t uit het 
schrijven van den burgemeester van Oost
voorne van 16 Juli 1920 bijlkt da.t de be1a.ng
hebbende gedurende de crisisjaren !eider van 
het levensmiddelenbedrijf was ; dat hij in den 
a.a.nva.ng, toen de hiervoor te verrichten werk
zaamheden zeer eenvoudig en gering wa.ren, 
deze bijbetrekking zonder veel bezwaren kon 
waarnemen; dat toen de distributiewerk-

20 November 1920. BESLUIT tot vaststelling 
van regelingen tot toeken.ning val! : 

a. pensioen of verhooging van pensioen 
a.an niet tot het Nederlandsch-Indische 
leger behoorende personen, die diensten 
verrichten, ten behoeve van de la.ndsver
dediging of van de troepen te velde ; 

b. pensioen of onderstand aan de nagelaten 
betrekkingen van de onder a. bedoelde 
personen. S. 822. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
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Kolonien van 30 Ma.a.rt 1920, 8ste afdeeling, I ala zoodanig in geval van oorlog met een buiten
no. 17; landsehen vijand of bij militaire expeditien enz. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1920, n°. 31) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Kolonien van 16 November 1920, 8ste 
afdeeling n°. 13 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de bij dit besluit behoorende 

regelingen der aanspraken : 
1°. van burgerlijke landedienaren in vasten 

en in tijdelijken dienst van alle landaarden, op 
pensioen en op verhooging van pensioen ten 
laste van de geldmiddelen van Nederlandseh
Indie, wanneer in geval van oorlog met een 
buitenlandsehen vijand of bij militaire expe
ditien enz. ten behoeve van de landsverdediging 
of van de troepen te velde, van hunne diensten 
ala zoodanig wordt gebruik gemaakt; 

2°. op pensioen ten laste van de geldmiddelen, 
van Nederlandseh-Indie van particuliere per
sonen, die in geval van oorlog met een buiten
landsehen vijand of bij militaire expeditien enz. 
diensten verriehten ten behoeve van de lands
verdediging of van de troepen te velde ; 

3°. op pensioen of onderstand ten Jaste van 
de geldmiddelen van Nederlandseh-Indie van 
de 1wgelaten betrekkingen van particuliere per
sonen, behoorende tot de Europeesche en met 
deze gelijkgestelde bevolking van Nederlandsch
Indie, die in geval van oorlog met een buiten
landschen vijand of bij militaire expeditien enz. 
in en door diensten ten behoeve van de lands
verdediging of van de troepen te velde zijn 
omgekomen. 

Qn7.,e Minister van Kolonien is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gewnden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 20sten November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 

REGELING der aanspraken van burgerlijke 
landsdienaren in vasten en in tijdelijken 
dienst van alle landaarden, op pensioen en 
op verhooging van pensioen ten laste van 
de geldmiddelen van Nederlandsch-Indie, 
wanneer in geval van oorlog me,t een 
buitenlandschen vijand of bij militaire 
expeditien enz. ten behoeve van de lands
verdediging of van" de troepen te velde 
van hunne diensten als zoodanig wordt 

I gebruik gemaakt. 

Art. 1. Het bedrag van het pensioen van 
burgerlijke landsdienaren, van wier diensten 

ten behoeve van de landsverdediging of van 
de troepen te velde wordt gebruik gemaakt en 
clie ten gevolge van de daardoor bekomen 
wooden of gebreken in de termen vallen van 
pensioen kraehtens artikel 1 sub b van de re
glementen op het verleenen van pensioenen 
aan Europeesche burgerlijke ambtenaren in 
Nederlandseh-Indie (Indisch Staatsblad 1881, 
n°. 142) of aan Inlandsche burgerlijke lands
dienaren (lndisch Staatsblad 1887, n°. 192) , 
woals die reglementen sedert zijn of nader 
mochten worden gewijzigd en aangevuld, wordt 
door de overheid aan wie de toekenning van 
pensioen op den voet van die reglementen is 
voorbehouden, voor woveel noodig op voor
dracht van den Commandant van het leger, 
hoofd van het departement van oorlog in 
Nederlandsch-Indie, verhoogd, wanneer tenge
volge van verwonding, verminking, letsel of 
van andere lichaams- of zielsgebreken, is ont
staan: 

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 gees

testoestand wegens andere oorzaken dan die 
genoemd onder 1 o, en 20. 

2. 1. De in artikel 1 bedoelde verhooging 
wordt niet toegekend zonder dat over het ont
staan , den aard en de gevolgen van de ver
wonding, de verminking, het letsel, de ziels
of lichaamsgebreken welke recht op pensioens
verhooging zouden kunnen geven, een militair 
geneeskundig onderzoek heeft plaats gehad. 

2. Dit onderzoek geschiedt naar regelen, 
in Nederland te stellen door den Minister van 
Kolonien, in Nederlandsch-Indie cloor den 
Gouverneur-Generaal. 

3. 1. De in artikel 1 bedoelde verhooging 
wordt berekend naar reden van het bedrag. 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 10 
en 12 van het reglement op het verleenen van 
pensioenen a.an Europeesehe burgerlijke ambte
naren in Nederlandsch-Indie (lndisch Staatsblad 
1881, n°. 142) en artikel 6 van het reglement 
op het verleenen van pensioenen aan Inlandsche 
burgerlijke landsdienaren (lndisch Staatsblad 
1887, n°. 192) zooals die reglementen sedert 
zijn of nader mochten worden gewijzigd en 
aangevuld en bedraagt per jaar : 

a. wegens het verlies van een der ledematen 
of wegens her verlies van het geziehtsvermogen 
in Mn der oogen, een vierde gedeelte van dat 
bedrag ; tot een maximum van f 600 ; 

b. wegens het verlies van twee of meer 
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ledema~en o~ het verlies van het gezichtsver- j ~ke va~ verwonding, verminking, letsel, 
mogen m beide oogen, de hclft van dat bedrag ziels- of hchaamsgebreken pensioen werd toe
tot een maximum van f 1200 ; gekend en die ge reken den gepensionneerde 

c. wegens het verkeeren fn een hulpbe- later, mits niet door eigen moedwillige hande
hoevenden li chaams- of geestestoestand. een lingen of ongeregeld gedrag, in een toestand 
vierde gedeelte - tot een maximum van f 600 brengen, die - had hij reeds bestaan bij de 
- of de helft van dat bedrag - tot een maxi- pensionneering - recht zou hebben gegeven 
mum van f 1200 al naar gelang de toestand op een hooger pensioen dan verleend werd, 
waarin de betrokkene verkeert, is te verge- de belanghebbende alsnog in het genot van die 
lijken met dien onder a dan wel met dien onder b. verhooging of verhoogingen wordt gesteld, 

2. Ingeval het verlies van het gezichtsver- indieu althans de daartoe strekkende a.anvra.ge, 
mogen in een oog of in beide oogen, het verlies in Nederlandsch-Indie a.an het betrokken 
van een of m eer ledematen of een hulpbehoeven- departementshoofd, elders a.an den Minister 

de lichaa.ms- of geestestoestand samengaan, van Kolonien in Nederland wordt ingezonden 
wordt voor de berekening der pensioensver- binnen vijf ja.ren na het verla.ten van den dienst. 
hoogingen, elk der redenen voor de toekenning 5. Aa.n Europeesche en Inlandsche tijdelijke 
eener verhooging op vorenbedoelden voet landsdienaren van wier diensten a1.s zoodanig, 
afzonderlijk in rekening gebracht, met dien in de in a.rtikel l omschreven gevallen wordt 
verstande evenwel, dat het tota.le bedrag der gebruik gemaa.kt en die in of door de uitoefe 
toe te kennen verhoogingen noch het drievoud ning van die diensten of ter zake van die uit
van het maandelijksche inkomen, dat aan de oefening, hetzij tengevolge van gewelddadige 
berekening van het pensiocn ten grondslag ligt, aa.nranding of verzet, hetzij van met gevaar 
nochhet maximum van f 2400 mag.overschrijden. gepaard gaande dienstverrichtingen, wonden 

3. -Onder ,,ledematen" worden verstaan of gebreken hebben bekomen, welke hen vol
,,handen" en ,,voeten" onverschillig of met het strekt ongeschikt ma.ken !anger te dienen, 
verlies daa.rva n ook dat van armen en beenen wordt door dezelfde overheid als genoemd in 
gepaard gaat. artikel 1, pensioen _ en c. q. verhooging van 

4. De gemelde verhoogingen worden niet pensioen toegekend tot een bedrag gelijk a.an 
toegekend, indien de bovenomschreven toe- vier vijfden van het bedrag, dat hun zou zijn 
standen moeten worden toegeschreven aan toegekend bijaldien zij in vasten burgerlijken 
eigen moedwillige handelingen of a.an onge- dienst waren geweest. 
regeld gedrag. li ,6. Aan vreemde Oosterlingen in vasten of 

5. In hulpbehoevenden toestand, aanspraak tijdelijken dienst van wier diensten al,s zoodanig 
gevende op pensioensverhooging, worden ge- in de in artikel 5 omschreven geva.llen wordt 
acht te verkeeren zij, die tengevolge van de gebruik gemaal..-i; en die in de in genoemd artikel 
ziekten of gebreken, waarvoor zij voor den bedoelde omstandigheden komen te verkecren, 
dienst worden a.fgekeurd, bijzondere verpleging wordt naar de daa.rvoor ten aanzien van In
verzorging of bewaking behoeven, dan wel landsche la.ndsdienaren onderscheidenlijk in 
door die ziekte of gebreken in ernstige mate vasten of in tijdelijken dienst gestelde regelen, 
belemmerd worden in het verrichten van arbeid pensioen en c. q. verhooging van pensioen toe
om hunne inkomsten te brengen in overeen- gekend tot een gelijk bed.rag als aan eerstbe
stemming met de behoeften van hunnen ma.at- doelde landsdienaren met gelijke ma.a.ndelijksche 
schappelijken stand. bezoldiging zou worden verleend. 

6. Bij de beoordeeling of een hulpbehoeven- Behoort bij Koninklijk besluit van 20 Novem-
de toestand besta.at, wordt a.Ileen in beschou- ber 1920 (Staatsblad n°. 822). 
wing genomen de toesta.nd, waarin de a.fge- M.ij bekend, 
keurde lichamelijk of geestelijk verkeert t en- De Minister van Kolonien, DE GRAAFP. 
gevolge van de ziekte of de gebreken, die tot de 
afkeuring· hebben geleid of tengevolge waarva.n 
aanspraak op verhooging van pensioen bestaat. 

4. . l. De toestand, wa.arin de burgerlijke 
Jandsdienaar zich bevindt bij het verlaten van 
den dienst, wordt genomen tot grondslag van 
de pensioensverhooging. "I 

2. Latere verbetering of verergering brengt 
in het vastgestelde pensioen geene vera.ndering, 
met dien verstande nochtans dat ingeva.l t er-

REGELING der aanspraken op pensioen ten 
laste van de geldmiddelen van Neder
la.ndsch-Indie van particuliere personen, 
die in geva.l van oorlog met een buiten
la.ndschen vijand of bij militaire expeditien 
enz. diensten verrichten ten behoeve van de 
landsverdediging of van de troepen te velde. 

Art. 1. 1. Aa.n particuliere personen van 
a.lie landaarden, die tegen een overeengekomen 
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loon in dienst zijn genomen on in geval van 
oorlog met een buitenlandschen vijand of bij 
militaire expeditien enz. cliensten verrichten 
ten behoeve van de landsverdediging of van 
de troepen te velde, wordt, wanneer zij in of door 
de uitoefening van die cliensten of terzake van 
die uitoefening, hetzij tengevolge van geweld
dadige aanranding of verzet, hetzij van met 
gevaar gepaard gaande dienstverrichtingen, 
wpnden of gebreken hebben bekomen, welke 
hen volstrekt ongeschikt ma.ken om hun beroep 
verder uit te oefenen, een pensioen toegekend 
ten laste van degeldmiddelen vanNederlandsch
Indie. 

2. Behoudens het bepaalde in artikel 2 
wordt dit pensioen toegekend en verleend met 
overeenkomstige toepa.ssing, naar gelang van 
den landaard van den betrokken persoon, van 
de voor burgerlijke landsclienaren ter zake 
vastgestelde of nader vast te stellen regelen. 

2. H et in artikel 1 bedoelde pensioen be
draagt ten minste tweemaal en ten hoogste 
driemaal de maandelijksche bezoldiging, waarop 
de overeengekomen diensten ten behoeve van 
de landsverdecliging of van de troepen te velde 
worden verricht. 

Behoort bij het Koniµkijlk besluit van 20 
November 1920 (Staatsblad, n°. 822). 

Mij bekend, 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

REGELING der aanspraken op pensioen of 
onderstand ten laste van de geldmiddelen 
van Nederlandsch-lndie, van de nagelaten 
betrekkingen van particulie're personen be
hoorende tot de Europeesche en met deze 
gelijkgestelde bevolking van Nederlandsch
Indie, die in geval van oorlog met een 
buitenlandschen vijand of bij ~taire 
expeditien enz. in en door diensten ten 
behoeve van de landsverdediging of van 
de troepen te velde zijn omgekomen. 

Eenig artikel. 
Aan de no.gelaten betrekkingen van t egen 

een overeengekomen loon in dienst genomen 
particuliere personen, behoorende tot de Euro
peesche en met ·aeze gelijkgestelde bevolking 
van Nederlandsch-Indie, die in geval van een 
oorlog met een buitenlandschen vijand of bij 
militaire expeditien enz. in en door dienstver
richtingen ten behoeve van de landsverdediging 
of van de troepen te velde zijn omgekomen, 
wordt pensioen of onderstand ten laste van de 
geldmiddelen van Nederlandsch -Indie toege
k~nd. 

Deze toekenning geschiedt, met overeen-

komstige toepassing van de bepalingen van het 
Reglement, betreffende de toekenning van pen
sioenen en onderstanden ten laste van de 
geldmiddelen van Nederlandsch-Indie a.an de 
nagelaten betrekkingen van in en ·door den 
dienst omgekomen Europeesche en met deze 
gelijkgestelde landsdienaren, vastgesteld bij 
Ons besluit va:ti. 28 Mei 1920 n°. 45, zooals dat 
Reglement nader mocht worden gewijz·igd of 
aangevuld. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 20 
November 1920 (St,aatsblad n°. 822). 

Mij bekend, 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

22 Novemher 1920. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Brunssum dd. 19 October 1920, strekkende 
tot intrekking van zijn besluit van 30 Sep
tember 1920 o. a . tot het aanvragen van 
een voorschot krachtens de W oningwe~ 
ten behoeve van de Woningbouwvereeni
ging ,,Lada" aldaar. S. 823. 

Geschorst tot 1 Maart 1921. 

22 Novemher 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 14den December 1885 
(Staatsblad, n°. 256), houdende voorschrif
ten omtrent de onderwerpen, a.angewezen 
bij artikel 22 der wet van den 23sten 
Juli 1885 (Staatsblad n°. 142), tot regeling 
der Staatsloterij . S. 824. 

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

Financien van den 12 October 1920 n°. 134, 
o.fdeeling Zegel en Comptabiliteit ; 

Den Raad vo.n State gehoord (advies van 
den 2 November 1920 n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister, van den 17 November 192!) 
n°. 212, afdeeEng Zegel en Comptabiliteit: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het besluit van den 14den De

cember 1885 (Staatsblad, n°. 256), houdende 
voorschriften omtrent de onderwerpen, aan
gewezen bij artikel 22 der wet van den 23sten 
Juli 1885 (Staatsblad n". 142), tot regeling der 
Stao.tsloterij, worden de volgende veranderingen 
gebracht: 

§ 1. Het voorlaatste en het laatste lid van 
artikel 2 worden vervangen door : 

,,Ten ka.ntore van dien collecteur is het lot 
verwisselbaar en geschieden de betalingen, 
tot welke de collecteur volgens a.rtikel 7 ver
plicht is. 
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Bij overdracht van een lot of een gedeelte J 22 
van een lot a.an een anderen collecteur ga,an die 
verplichtingen op dezen over. Deze collecteur I 
is gehouden op de keerzijde van elk aa.n hem 

1 
overgedragen gedeelte van een lot eene door 
zijne handteekening bekrachtigde verkla.ring 
te stellen, dat de verplichting tot verwisseling 
en tot uitbetaling op hem is overgegaan". 

Novemher 1920. BESLUIT, houdende wijzi 
ging van den algemeenen ma.a.tregel van 
bestuur, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 26 Februa.ri 1903 (Staatsblaa n°. 80), 
tarief in berocpszaken Ongeva.llenwet. 
S. 825. 

W1.J WILHELMINA, ENZ. 

§ 2. In het laatste lid van artikel 3 ,ver- I Op de voordracht van Onze Ministers van 
vallen de woorden : Justitie en van Arbeid van 5 October 1920, 
,,en a.an ieder der in artikel 24 der wet bedoelde 4e afdeeling, n°. 820 en van 16 September 1920, 
personen". n°. 5702, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

§ 3. Het tweede lid van artikel 4 wordt Overwegende, da.t het wenschelijk is het 
vervangen door: Koninklijk Besluit van 26 Februari 1903 

,,Ieder collecteur is verplicht op zijne stand- (Staatsblad no. 80) tot vaststelling van een a.1-
plaats te wonen, wanneer hem niet door Onzen gemeenen m:i.atregel van bestuur, a.ls be
Minister van Fina.ncien is toegestaan zich elders doeld bij de artikelen 39, 57 en 118 der Be
te vestigen en kantoor te houden in een door roepswet en tot regeling der vergoeding van 
den directeur goed te keuren lokaal, dat met reis- en verblijfkosten van leden-commissa.rissen 
uitzondering van Christelijke feestdagen, elken en van ambtena.ren die zich krachtens die wet 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en voor plaatselijk onderzoek na.a.r elders moeten 
Vrijdag, ten minste drie uren in den voor- begeven, zooals dit besluit is gewijzigd het 
middag en twee uren in den namiddag voor laatst bij Koninklijk Besluit van 10 Januari 
het publiek toegankelijk moet zijn. Indien 1919 (Staatsblad n°. 8) nader te wijzigen; 
het aan houders van loten of gedeelten van Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
loten toegekende recht van verwisseling eindigt den 26sten October 1920 n°. 40); 
op een Zaterdag, moet op dien dag het kantoor Gelet op bet nader rapport van Onze voor
va.n den collecteur, ten minste drie uren in noemde Ministers van den 9den November 
den voormiddag voor het publiek geopend zijn". 1920, no. 802, 4de Afdeeling en van den 15den 

§ 4. Artikel 7 wordt gelezen als volgt: November 1920, n°. 6582, Afdeeling Arbeiders-
,,De prijzen en premien, benevens de in verzekering; 

artikel 10 der wet bedoelde teruggaven, zijn Hebben goeclgevonden en versta.a.n te 
betaalbaar daagR na de trekking, tegen over - bepalen: 
gifte van bet lot of bet gedeelte van een lot, aa.n artikel 2 van bet tarief, vastgesteld bij 
ten kantore van den daarop aa.ngewezen collec- bet Koninlilijk besluit van 26 F ebrua.ri 1903 
tenr, indien bet tota.al van het uit te beta.Jen (Staatsblad n°. 80), zooals dit is gewijzigd het 
bedrag de som van een honderd gulden niet laatst bij Koninlilijk Besluit van 10 Ja.nua.ri 
te boven gaat, en ten ka.ntore van den directeur 1919 taatsblad n°. 8), wordt gevoegd eene 
der Staatsloterij in a.lie a.ndere gevallen". vierde alinea, luidende : 

5. Het derde lid van a.rtikel 8 wordt ver- ,,Aan de controleerend-geneeskundigen van 
va.ngen door : de Rijksverzekeringsbank wordt geen va.catie-

,,De debitanten staan onder het onmiddellijk geld toegelegd. 
toezicht van den da.armede door den directeur .Aan andere bezoldigde personen in Over-
der Staatsloterij belasten collecteur". heidsdienst ka.n, indien zij a.ls deskundige zijn 

§ 6. Artikel 9 vervalt. verschenen of aa.n een opdracht hebben vol-
Art. II. Dit besluit treedt in werking met daan, de helft van bet voor deskundigen vast-

i ngang van den lsten J anuari 1921. gestelde vacatiegeld worden toegekend, indien 
Onze Minister van Financien is belast met de met de begrooting belaste autoritcit daa.rtoe 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het termen aanwezig acht, uit overweging, da.t 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan geen of nagenoeg geen bemoeiing buiten den 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad diensttijd van den deskundige is gevorderd". 
van State. Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 

's-Gravenhage, den 22sten November 1920. zooveel hem aangaa.t , belast met de uitvoering 
WILHELMINA. van dit besluit, hetwelk in het Staatsblaa zal 

De Minister van Financien. DE VRIES. worden gepla.a.tst en waa.rva.n afschrift zal 
(Uitgeg . I Dec. 1920.) worden gezonden a.an den Raad van State, 
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a.an den Minister van Financien en a.an de 
Algemeene Rekenka.mer. 

's-Gravenhage, den 22stcn November 1920. 

WILHELMINA. 

T)e Minister van Ju.stitie, HEEMSKERK. 

De Mini&tP.r van Arbei.d, AALBERSE. 

( Uitgeg. 1 Dec. 1920.) 

24 November 1920. BESLUIT, tot nadere 
wijziging van het K oninklijk besluit van 
17 December 1917 (Staatsblad n°. 720), 
houdende reorganisatie van het krank
zinnigengesticht in de gemeenten Deven
ter en Diepenveen. S. 826. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 November 
1920, n°. 8007, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen, dat artikel 8 van Ons besluit 

van 17 December 1917 (Staatsblad n°. 720), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 20 
Augustus 1920 (Staatsblad n°. 716\, wordt 
gelezen als volgt , 

,,De geneeskundige behandeling der ver
pleegden in ,,Brinkgreven" wordt opgedragen 
aan ten minste drie geneeskundigen, van wie 
ten minste een gevestigd moet zijn in eene 
woning op het terreiii van ,.Brinkgreven". 

Zoolang slechts een geneeskundige gevestigd 
is in eene worung op het terrein van ,.Brink
greven", moet van de beide anderen ten minste 
een, t en genoegen van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken, gevestigd zijn in eene 
woning in de onmiddellijke nabijheid van dat 
terrein. 

De geneeskundige, bedoeld in het eerste 
en die, laatstelijk bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel, mogen buiten het terrein van 
,.Brinkgreven" geen geneeskundige praktijk 
uitoefenen". 

1 

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

's-Gravenhage, den 24sten November 1920. 

WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 8 Dec. 1920.) 

24 November 1920. BEsLmT tot nadere aanvul
ling van het Koninklijk ·besluit van 14 
Ma.art 1911 (StaatsbT,a.d n°. 90), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk be
sluit van 18 September 1920 (Staatsblad 
n°. 744). S. 827. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 October 1920, n°. 10717/3 Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 14 Ma.art 1911 (Staatsblad n°. 90), 
laatstclijk gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van 18 September 1920 (Staatsblad 
n°. 744) nader a.an te vullen ; 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
16 November 1920, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1920, 
n°. 13307, afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Artikel 1 van Ons besluit van 

14 Ma.art 1911 (Staatsblad n°. 90), zooals dat 
artikel laatstelijk is vastgesteld bij Ons besluit 
van 18 September 1920 (Staatsblad n°. 744), 
wordt aangevuld met een vijfde lid, luidende 
a.ls volgt ·: 

,.De Rijksbijdrage wordt voor zooveel de 
in het eerste lid, sub a, bedoelde vergoeding 
betreft onder voldoende borgstelling, behou
dens aanvulling of terugbetaling, bij voor
schot in drie viermaandelijksche termijnen 
uitgekeerd." 

Art. II. Dit besluit wordt toegepast tf: 
rekenen van 1 Mei 1920. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal war
den gepla.atst, en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Ra.ad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten November 1920. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Onderwija, 
Kun•ten en Weten.schappen, 

J. 'l'H. DE VISSER. 
( Uitgeg. 13 Dec. 1920. ) 

24 November 1920. MISSIVE van .den Minister 
van Arbeid aan de Gedeputeerde Staten 
betreffende uitvoering van de W arenwet. 

In verband met een i;nij door Gedeputeerde 
Staten der provincie Limburg te dezen aanzien 
gestelde vraag, deel ik Uw college mede. dat 
naar mijn meening de gezondheidscommissies 
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niet behoeven te worden gehoord door de 
gemeentebesturen en de betrok.ken inspecteur 
der volksgezondheid niet behoeft te worden 
gehoord door Uw college bij de behandeling 
va.n verordcningen «ls bedoeld in artikel 
6 der Wa.renwet (Staatsblad 1919, n°. 581), 
indien n.l. deze verordeningen niets anders 
beva.tten dan hetgeen geregeld is bij de bij 
mijn schrijven van 7 Mei 1920, n°. 7391 , af
deeling Volksgezondheid, te Uwer kennis 
gebra.chte concept-verordening, welke is opge
steld in overleg met de inspecteurs. 

25 November 1920. ARREST van den Hoogen 
Ra.ad. 

Art. 12 Wet Vereen. en Verg. sluit vol
strekt niet uit, da.t de overeenkomst; voor 
een la.stgever-bestuurder bindend, door een 
vertegenwoordiger ka.n worden aa.nge
gaan ; natuurlijk is ook deze la.stgeving 
slechts bindend voor de bestuurders, als 
zij door dezen persoonlijk is verleend. 

Het Hof heeft uit de houding van ge
da.agden zelf afgeleid, dat zij als bestuur
ders den bij de veiling namens hen op
tredenden persoon a.ls den door hen be
noemden betaalmeester en vertegenwoor
diger hebben erkend. 

(Wet Vereen. en Verg. art. 12.) 

V oorzitter :· Mr. S. Grate.ma. 

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

C. van Westen, c. s., wonende te Zierikzee, 
eischers tot cassatie va.n een arrest van het 
Gerechtsllof te 's-Gravenhage va.n 13 Februa.ri 
1920, a.dvoca.a.t Mr. J. Wolterbeek Muller, 
gepleit door Mr. J. A. H. Coops, 

tegen: 
J. Beye, wonende te Oosterla.nd, verweerder, 
a.dvocaa.t Mr. L. P. Deneka.mp, gepleit door 
Mr. J. A. C. va.n Heusde. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

De vereernging centrale veiling voor Schou wen 
en Duiveland en St. Philipsland lleeft geene 
reclltspersoonlijkheid; zij wordt bestuurd door 
de eischers _in cassatie ; zij heeft voorts een 
reglement voor hare veilingen, volgens hetwelk 
een beta.a.lmeester moet worden a.angesteld, 
a.a.n wie het belleer van de veilingen en de uit
beta.ling va.n de opbrengst der ter veiling a.a.n
gebra.chte goederen is opgedra.gen en die da.arbij 
de bestuurders vertegenwoordigt ; met dien 

beta.almeester heeft de verweerder in ca.ssatie 
geha.ndeld, en op grond, da.t de beta.almeester 
tegenover den verweerder de verplichtingen, 
uit den verkoop van diens goederen ontsta.an, 
niet is nagekomen, zijn de bestuurders tot be
ta.ling van de opbrengst a.angesproken en ver
oordeeld. 

Dit alles staat ten processe feitelijk vast. 
De eiscllers hebben de ontvankelijkheid der 

vordering bestreden op grond, da.t niet gesteld 
en aannemelijk gemaakt is, da.t de bestuurders 
met den verweerder in naam der vereeniging 
de overeenkomst hebben gesloten ; deze be
strijding is bij het arrest, wa.arvan beroep, 
verworpen. 

Als rniddelen van cassatie zijn voorgedragen : 
, 10. ,.Schending en verkeerde toepassing 
van a.rt. 12 der wet va.n 22 April 1855 (Stbl. 
n°. 32) en van de a.rtikelen 1351, 1356, 1374 
en 1844 B. W., doorda.t het Hof ten onrechte 
heeft aangenomen, da.t art. 12 voornoemd niet 
zoo eng moet worden opgeva.t, dat het slechts 
omvat overeenkomsten, door de leden va.n het 
Bestuur persoonlijk gesloten, ma.ar evenzeer 
overeenkomsten, gesloten door iemand, die 
het Bestuur vertegenwoordigt, en da.n ook de 
leden van het Bestuur door op zoodanige wijze 
tot stand gekomen overeenkomst persoonlijk 
a.ansprakelijk kunnen worden, wa.arbij het Hof 
over het hoofd heeft gezien, dat een bestuurder 
eener met rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging a.Ileen door zijn eigen overeen
komsten of door die van een door hem zelf 
a.angestelden vertegen~oordiger verbonden 
wordt; 

20. ,,Schending en verkeerde toepassing 
van artikel 12 der Wet va.n 22 Ar ril 1855 
(Stbl. no. 32) en va.n de a.rtikelen 1351, 1356, 
1374 en 1844 B. W., omdat, gesteld al , dat uit 
de als ,.reglementen" a.angeduide veilings
conditien ware te concludeeren, da.t da.arin 
a.anspra.kelijkheid van het ·Bestuur is neerge~ 
legd, het Hof op grond van deze veilingscon
ditien een aansprakelijkheid der eischers heeft 
aangenomen, zonder dat is gesteld en bewezen, 
dat de eischers persoonlijk ,hetzij deze veilings
conditien hebben samengesteld, hetzij persoon
lijk den ,.betaalmeester" in de reglementen 
bedoeld, hebben aangesteld, hetzij hem last heb
ben gegeven de overeenkomst, welker na.koming 
van de eischers is gevorderd, te sluiten". 

Het zwaartepunt van de grieven der eischers 
schijnt mij gelegen te zijn in het tweede middel ; 
immers bij het eerste wordt met bestreden, da.t 
bestuurders eener niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging behalve door overeen-
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komsten, door hen persoonlijk gesloten, ook 
door de overeenkomsten van eenen door hen 
aangestelden vertegenwoordiger verbonden 
worden; staat vast, dat de betaalmeester hen 
vertegenwoordigde, dan zijn zij ook voor diens 
handelingen aansprakelijk. Dat hunne aan
sprakelijkheid uitgesloj;en zoude zijn berust 
dan ook volgens het tweede middel hierop, 
dat niet gesteld en bcwezen zijn, feiten die de 
aansprakelijkheid medebrengen. 

Feitelijk staat echter vast, zooals ik reeds 
deed opmerken, dat er een reglement voor de 
veilingen der vereeniging bestaat en krachtens 
dat reglement de aangestelde betaalmeester 
de opbrengst van de veiling moet uitkeeren. 
Op dat reglement en de daaruit voortvloeiende 
verplichting des betaalmeesters is de vorde
ring gegrond, en de eischers ontkennen met, 
dat krachtens het reglement is geveild en de 
betaalmeester is opgetreden. Zij beriepen zich 
trouwens in vorige instantie zelf op het regle
ment, dat door hen in het geding werd ge
bracht. 

Gesteld nu al,dat de tegenwoordige bestuur
ders niet persoonlijk het reglement hebben 
vastgesteld en dat de betaalmeester niet door 
hen persoonlijk is aangesteld, dan hebben zij 
toch door volgens het reglement te doen veilen 
onder het beheer van den betaalmeester hunne 
gebondenheid aan het reglement, dat zij bij 
hun optreden aantroffen, aanvaard en de 
uit de aanstelling van den door hen gehand
haafden betaalmeester in verband met het 
reglement, voortvloeiende lastgeving besten
digd en tot de hunne gemaakt. 

Uit de aan de middelen bij pleidooi gegeven 
toelichting schijnt te moeten worden afgeleid, 
dat de grief der eischers ook hierop berust, 
dat het bestuur als eene eenheid is beschouwd, 
wat in strijd zoude zijn met art. 12 der· wet 
op het recht van vereemging en vergadering, 
Inderdaad wordt in het arrest, waarvan beroep, 
nu en dan van het bestuur gesproken, doch 
men heeft hierin niet anders te zien dan eene 
andere uitdrukking voor de gezamenlijke be
stuurders, zooals blijkt uit de voorlaatste over
weging van het arrest, waarbij de aansprake
lijkheid met van het bestuur als lichaam, 
maar van de bestuurders in prive wordt vast
gesteld ; trouwens, niet het bestuur is in rechte 
geroepen, maar de vordering is gericht tegen 
met name genoemde personen, zijnde bestuur
ders der vereemging. 

Ik acht de middelen ongegrond en coriclu
deer tot verwerping van het beroep met ver
oordeeling van de eischers in de kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat uit de vonrussen der Arr.-Rechtbank 

te Zierikzee van 15 Januari en 19 Februari 1918, 
(N. J. 1918 biz. 667 Re-d.), waarnaar voor wat 
de feiten betreft in het bestreden arrest wordt 
verwezen, en uit dat arrest zelf blijkt, dat de 
tegenwoordige verweerder bij inleidende dag
vaarding van de .eischers in cassatie heeft ge
vorderd de betaling van f 2040, op grond, dat 
hij op of omstreeks 27 Maart 1917 op de veiling, 
van wege de door de gedaagden bestuurde 
Vereeniging ,.Centrale Vereeniging van Schou-

1 wen, Duiveland en St. Philipsland" georga
giseerd, heeft doen veilen en verkoopen 60,000 
K.G. raapkolen, daarbij stellende, dat het be
stuur voornoemd krachtens het reglement 
voor de verkoopers ten opzichte van de koopers 
optreedt als verkooper, terwijl de koopers 
moeten betalen aan een door dat bestuur be
noemden betaalmeester, die aan de inzenders
verkoopers de opbrengst hunner verkochte 
producten uitbetaalt en hun een procent over 
die som als veilingskosten in rekening brengt ; 

dat den inzenders de opbrengst hunner ver
kochte producten gewaarborgd wordt ; 

dat de gedaagden - de eischers in cassatie -
het genoemde bedrag niet hebben betaald of 
hebben doen betalen door den door hen be
noemden betaalmeester ; 

dat de Rechtbank, na een verzoek der ge
daagden tot het in vrijwaring roepen van een 
zekeren K. Locker met-ontvankelijk te hebben 
verklaard bij eerstgemeld vonnis, bij het tweede 
den eischer, part.ij Beye, ontvankelijk heeft ver
klaard in zijne vordering en toegelaten tot 
bewijslevering door getuigen ; 

0., dat het Hof, na appel en bestrijding door 
de thans eischers van het laatste vonnis der 
Rechtbank, dit heeft bevestigd, en daarbij, 
voor wat betreft de ontvankelij kheid der 
vordering, heeft overwogen, dat de appellanten, 
die het bestuur vormen der met rechtsper
soonlijkheid bezittende voormelde vereemging, 
persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld voor de 
opbreng ;t van de door partij Beye verkochte 
waren: 

dat appellanten zich hebben beroepen op 
art. 12 der wet van 22 April 1855 (S. 32) tot 
onderstenrung hunner grief, dat deze, hen in 
hun prive vermogen aansprakelijk stellende 
voor de nakoming van eene door hen gesloten 
overeenkomst, had moeten stellen en eventueel 
aannemelijk maken, dat zij, bestuurders, met 
hem die overeenkomst hebben gesloten in 
naam der vereeniging ; 

dat echter artikel 12 voornoemd niet zoo 
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eng moet worden opgevat, dat het slechts gegaan, - terwijl ook deze lastgeving natuur
omvat overeenkomsten door de leden van het lijkerwijze slechts bindend is voor de bestuur
bestuur persoonlijk gesloten, maar evenzeer ders, als zij door dezen persoonlijk is verleend ; 
overeenkomsten, gesloten door iemand, die O. nu, dat het ·Hof uit de houding der appel
het bestuur vertegenwoordigt, en dan ook de lanten, thans eischers, zelf heeft afgeleid, dat 
leden van het bestuur door op zoodanige wijze zij als bestuurders den bij de veiling namens 
tot stand gekomen overeenkomsten persoonlijk hen optredenden persoon, als den door hen be
aansprakelijk kunnen worden; noemden betaalmeester hebben erkend, en niet 

dat het Hof, in verband met de desbetreffende hebben beweerd, dat deze zijn bevoegdheid 
veilingsreglementen, ·heeft vastgesteld, dat zou hebben te buiten gegaan, en evenmin, dat 
Beye, zijne koopwaar door tusschenkomst der in dezen de verkoop anders dan volgens de 
vereeniging doende veilen, mocht aannemen, veil-conditien, in de bewuste reglementen 
dat de veiling overeenkomstig de daarin voor- neergelegd, zoude zijn geschied, waardoor zij 
komende conditien en bepalingen - gelijk zoowel de toepasselijkheid daarvan bepaalde
dan ook het tegendeel door de wederpartij , lijk ook op hen zelve, en de bevoegdheid van 
niet is beweerd - is geschied namens de Ver- den vertegenwoordiger, als voor hen optredende, 
eeniging, het-zij door het bestuur, hetzij door hebben erkend ; 
iemand, die het bestuur geldig vertegenwoor- 0., dat hiermede, voorzoover het niet, als 
digde, en door die veiling alzoo een verbin- van feitelijken aard, blijft buiten het gebied, 
tenis voor het bestuur ontstond, om aan hem waarop de rechter in cassatie zich mag bewegen, 
uit te betalen den prijs, die bij de veiling voor het Hof de in de middelen aangehaa lde arti
de koopwaar bedongen was, terwijl voorts nog kelen niet heeft geschonden of verkeerd toege
in de reglementen vorenbedoeld voorkomen past, zoodat het beroep is ongegrond; 
bepalingen, regelende de wijze, waarop het be- Verwerpt het beroep in cassatie. (N. J.) 
stuur zich voorstelt zijn betalingsplicht te ver
vullen, en we! als regel door een -door het be
stuur benoemden betaalmeester, maar dat de 
naleving daarvan als een interne aangelegen
heid, geheel is voor risico van het bestuur zelf 
en in het minst niet zijn verbintenis tegenover 
den verkooper wijzigt ; 

weshalve het Hof tot de gevolgtrekking 
komt, dat het bij dagv,aarding gestelde af
doende feiten inhoudt voor de aansprakelijk
heid van de bestuurders der genoemde Ver
eeniging, ook zonder dat met name gesteld is, 
wie persoonlijk de overeenkomst,wier nakoming 
gevorderd wordt, heeft aangegaan ; 

0., dat als middelen van cassatie worden 
gesteld: (zie cone!. Proc.-Gen.); 

O., dat de daarbij aangevoerde grieven 
hierop neerkomen, dat bestuurders eener niet 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereerugmg 
als in dezen, niet zouden kunnen worden ver
bonden, tenzij door overeenkomsten, hetzij 
persoonlijk door hen zelve aangegaan, hetzij 
door een persoonlijk door hen aangestelden 
vertegenwoordiger en overeenkomstig persoon
lijk door hen vastgestelde reglementen, maar 
deze grieven in het onderhavige geval zijn on
gegrond; 

O. toch, dat door het Hof terecht is opge
merkt, dat artikel 12 dP-r bovenaangehaalde 
wet volstrekt niet uitsluit, dat de overeen
komst, voor een lastgever-bestuurder bindend, 
door een vertegenwoordiger kan worden aan-

26 Novemher 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het be.sluit va n 29 Augustua 1912, hou
dende bepalingen op de fabrieks- en han
delsmerken in de kolonien en de Hulp
bureaux voor den industrieelen eigendom. 
s. 828. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Oqze Ministers van 
Kolonien en van Landbouw, Nijverheid en 
H andel van 13 Oct ober 1920, 4de afdeeling, 
n°. 27 en 14 Oct ober 1920, afdeeling Handel, 
n°. 11643; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1920, n°. 42) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor 
noemde Minist ers van 16 November 1920, 
4de afdeeling, n°. 61, en van 23 November 
1920, n°. 15084, afdeeling Handel: 

Hebben goedgevonden en verstaan t e 
bepalen, 
Art. 1. Aan het tweede lid van artikel 17 

van het ,,Reglement Indust.rieele EigPndom 
K olonien 191 2" (Ned.er/,andsch Staatsb/,ad n°. 
284, lndisch Staatsb/,ad n°. 545, Gouvernementa
b/,ad n°. 87, Puhlica.ieb/,ad n°. 52) worden met 
weglating van de woorden ,,en in Gura'il'o" 
en van de punt aan het slot van die zinsnede, 
t oegevoegd de woorden : ,,en in Gurafill,O naar 
reden van 40 cents voor 300 lettergrepen". 

In het derde lid van voormeld artikel wor-
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den de woorden ,,vijftig cents" vervangen 
door ,.f 1.- (een gulden)." 

2. Dit besluit treedt in working in Neder-
1,a,ndsch-Indie op een door den Gouverneur
Generaal en in Suriname en Oura9(lo op een 
door den Gouverneur te bepalen datum. 

Onze Minist-ers van Kolonien en van Land-
bouw, Nijverheid en Handel zijn, ieder voor 
7,ooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Nederlandsch Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 26sten November 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonie:n, DE GRAAFll". 

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

( Uitgeg. 14 Dec, 1920.) 

wacht, en eindigende twee Jnaanden na de 
bevalling. 

2. Over den tijd van dit verlof wordt aan 
de onderwijzeres slechts de helft harer jaar
wedde uitbetaald. 

3. Is de onderwijzeres twee maanden na 
hare bevalling, volgens het oordeel van den 
behandelenden of controleerenden geneesheer, 
nog niet in s~t hare werkzaamheden aan de 
school te hervatten, dan treden de gewone 
regelen van verlof bij ziekte in; 

dat Gedeputeerde Staten aan de verordening 
hunne goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging, dat de bepaling van art. 1, onder 1 
in strijd moet worden geacht zoowel met de 
belangen der onderwijzers als met die van het 
onderwijs ; met die van de onderwijzers omdat, 
waar tegenwoordig in vele handelszaken con
tante betaling wordt geeischt, het den onder-

26 November 1920. KoNINKLLra: BESLUIT. wijzers mogelijk moet worden gemaakt aan 
Driemaandelijksche uitbetaling der jaar- dien eisch te voldoen ; met die van het onder

wedde aan de onderwijzers is niet in het wijs, omdat, waar tot dusverre alle gemeenten 
belang van het onderwijs te achten. in Noord-Brabant de maandelijksche uitbe-

De regeling van de inhouding van jaar- taling als regel hebben gesteld, het aan het 
wedde bij verlof tot afwezigheid vcor de onderwijs in de gemeente Velp bij hare keuze 
gehuwde onderwijzeres in geval van zwan- van toekomstig onderwijzend personeel niet 
gerschap, behoort niet ongunstiger te zijn ten goede zou komen, indien deze gemeente 
dan die voor gewoon ziekteverlof. op dien algemeenen regel eene uitzondering 

Wu WILHELMINA, ENZ. maakte ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 

den raad der gemeente Velp (Noord-Brabant) de raad der gemeente Velp in beroep is ge
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van komen, aanvoerende dat hij bezwaar heeft tegen 
Noord-Brabant van 8 Juli 1920, G n°. : 50, maandelijksche uitbetaling, vermits in dat 
III• afd., waarbij goedkeuring is onthouden geval de noodige gelden ontbreken, omdat het 
aan zijn besluit van 19 April 1920 tot vast- Rijk aan de gemeente per drie maanden de 
stelling van eene verordening tot regeling bijdrage vergoedt, bedoeld bij art. 48 der wet 
van de wijze van uitbetaling der jaarwedden op het Lager Onderwijs en de gemeente geene 
van de onderwijzer~ aan de openbare lagere andere inkomsten heeft dan belastingen, op 
scholen in die gemeente en tot regeling van de welker inning het 18 halfjaar weinig of niet 
inhouding dier jaarwedde bij verlof tot af- gerekend kan worden ; dat voorts, wanneer 
wezigheid ; moet worden voldaan aan den wensch van 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Gedeputeerde Staten betreffende de onder
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van I wijzers, de maandelijksche uitbetaling ook zal 
10 November 1920, n°. 436; moeten worden toegepast ten opzichte van de 

Op de voordracht van Onzen Minister van andere gemeente-ambtenaren, voor wie het 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van door Gedeputeerde Staten geopperde bezwaar 
24 November 1920, n°. 13184, a.fd. L. 0. A. ; dat tegenwoordig in vele ha.ndelszaken con

Overwegende : dat in de evenvermelde ver- tante betaling wordt geeischt, evenzeer geldt, 
ordening o. m. de navolgende bepalingen zijn en dit voor de gemeente allerbezwaarlijkst zal 
overgenomen : . zijn ; dat de gemeente dan verplicht zal zijn 

Art. 1. 1. De uitbetaling der jaarwedden tot het sluiten van geregelde kasgeldleeningen, 
geschiedt driemaandelijks. hetwelk den ongunstigen financieelen toestand 

3. Aa.n de gehuwde onedrwijzeres, die ha.re nog meer zal verzwaren ; 
bevalling tegemoet ziet, wordt een verlof ver- Overwegende : dat met Gedeputeerde Staten 
leend, ingaande drie maanden voor het tijd- moet worden aangenomen dat driemaande
stip, waarop de bevalling kan worden ver- lijksche uitbeta.ling der jaarwedde aan de onder-

1920. 64 
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wijzers niet in het belang van het onderwijs is 
te achten; 

dat voorts de regeling van de inhouding van 
jaarwedde bij verlof tot afwezigheid voor de 
gehuwde onderwijzeres in geval van zwanger
schap, niet , ongunstiger behoort te zijn dan 
die voor gewoon ziekteverlof ; 

dat dus terecht aan de verordening de goed
keuring is onthouden ; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de verordening tot regeling van de wijze van 

uithetaling der jaarwedden van de onderwijzers 
aan de openhare lagere scholen in de gemeente 
Velp (Noord-Brahant) en tot regeling van de 
inhouding van jaarwedde hij verlof tot af
wezigheid. vast te stellen overeenkomstig het 
hesluit van den raad dier gemeente van 19 
April 1920, behoudens dat de artt. 1, eerste 
lid, en 3, tweede en derde lid, zullen luiden : 

Art. 1. 1. De uitbetaling der jaarwedden 
geschiedt maandelijks, 

3. 2. Over den tijd van dit verlof hlijft de 
onderwijzeres in het volle genot harer jaar
wedde. 

3. Is de onderwijzeres twee maanden na 
ha.re hevalling, volgens het oordeel van den 
hehandelenden of controleerenden geneesheer, 
nog niet in staa.t hare werkzaamheden aan de 
school te hervatten dan treden de regelen van 
verlof hij ziekte in, gesteld in het tweede, 
derde en vierde lid van artikel 2. 

Met inachtneming van de voorschriften der 
wet tot regeling van het Lager Onderwijs zal 
de raad der gemeente Velp (Noord-Brahant) 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brahant wijziging kunnen hrengen 
in deze regeling, welke in ieder geval met het 
einde van het jaa.r 1928 zal ophouden van 
kra.cht te zijn. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is helast, enz. (W. v. d. B. A.) 

26 November 1920. KONINXLIJK BESLUIT. 

Zoowel nit historisch als uit taalknndig 
oogpunt moet worden aangenomen, dat 
het hegrip woonplaats in zich sluit het 
aanwezig zijn van een woning, zoodat 
domicilie in eene gemeente ophoudt zoodra 
eene woning onthreekt, ook indien overigens 
de band met die gemeente niet wordt ver
hroken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beslissende het geschil over de woonplaa.ts 

van de armlastige krankzinnige H. H. Korte
kaas, echtgenoote van A. Beek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestnur, gehoord, advies van 
10 Nov. 1920, n°. 406; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Nov. 1920, 
n°. 8498, Afd. Armwezen ; 

Overwegende : dat Maria Hendrika Korte
kaas, echtgenoote van A. Beek, met haar man 
te Rijswijk woonde, waar deze als tninknecht 
werkzaam was ; 

dat zij wegens den staat van krankzinnigheid 
waarin zij verkeerde, na op mediseh advies 
tijdelijk op St. Antoninshove te Voorhurg ter 
verpleging te zijn geweest, · krachtens eene op 
11 Fehr. 1920 aangevraagde rechterlijke mach
tiging is opgenomen in het St- Joris-Gasthuis te 
Delft; 

dat inmiddels tengevolge van haar toestand 
de huishonding dermate was verwaa.rloosd, 
dat kort · na haar . vertrek nit de echtelijke 
woning ongeveer alle menhelen en het hedde
goed wegens vervuiling moesten worden ver
hrand; 

dat haar ecbtgenoot, aan wien het niet moeht 
gelukken een kosthuis te vinden, daarop in 
een hroeikas op den tuin overnachtte ; 

dat, toen het al te kond werd, hem door zijne
nicht de wed. Van der Linden te Hof van Delft 
van 31 Dec. 1919 a£ eenigen tijd voor den nacht 
onderdak werd verleend ; 

dat hij zich toen met het oog op het verkrijgen 
van levensmiddelen- en hrandstoffenkaarten 
en het innen va.n zijn ouderdomspensioen te 
Rijswijk, naar Hof van Delft heeft doen af
schrijven; 

dat hij, daar in laatstgemelde gemeente 
hezwaar werd gemaakt hem in het hevolkings
register in te schrijven, het verhuishiljet weder 
heeft medegenomen naar Rijswijk, waar hem 
sedert 19 Maart 1920 nachtverblijf werd ver
schaft in een hooischnur van W. de Kroes 
aldaar; 

dat over de kosten der verpleging van de 
vrouw geschil is ontstaan tnsschen de gemeente
hestnren van Rijswijk en Hof van Delft en 
Ged. Staten, op wier verzoek de Kantonrechter 
te 's-Gravenhage A. Beek onder eede heeft 
gehoord, er niet in zijn gesl11agd het geschil 
in der minne hij te leggen ; 

Overwegende : dat H. H. Kortekaas ale ge
hnwde vronw de woonplaats volgt van haren 
echtgenoot A. Beek ; 

dat dns moet worden onderzocht waar deze 
zijn woonplaats had toen op 11 Fehr. 1920 de-
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rechterlijke machtiging om zijne vrouw in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd; 

dat de gem. Hof van Delft niet als de woon
plaats van A. Beek kan worden aangemerkt, 
vermits uit de omstandigheid dat hem van 
31 Dec. 1919 tot 19 Maart 1920 aldaar voor 
den nacht een onderdak werd verschaft, niet 
kan worden afgeleid dat hij het voornemen heeft 
gehad iri die gemeente zijn hoofdverblijf te 
vestigen ; terwijl hij bovendien onder eede heeft 
verklaard dat voornemen niet te hebben gehad; 

dat ook Rijswijk voor de toepassing van art. 
39 der Armenwet niet in aanmerking komt ; 
dat toch zoowal uit hiatorisch als uit taalkun
dig oogpunt moet worden aangenomen dat het 
begrip woonplaats in zich sluit het aanwezig 
zijn van een woning en derhalve domicilie in 
een gemeente ophoudt zoodra eene woning ont
breekt, ook indien overigens de band met die 
gemeente niet wordt verbroken ; 

dat vermits A. Beek, op 11 Febr. 1920 te 
Rijswijk geen woning meer bezat, hij niet ge
acht kan worden op dat tijdstip aldaar woon
plaats te hebben gehad in den zin bedoeld in 
het eerste lid van art. 74 van het Burgerlijk 
Wetboek; 

dat derhalve de kosten van verpleging der 
patiente moeten komen ten laste van het Rijk ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren dat geene gemeente als woon
plaats van de armlastige krankzinnige H. H. 
Kortekaas, echtgenoote van A. Beek, voor de 
toepassing van art. 39 der Armenwet kan 
worden aangewezen. 

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

27 November 1920. BESLUIT tot vaststclling 
van een nieuw formulier voor het aan
giftebiljet tler inkomstenbelasting voor hen, 
die binnen het Rijk wonen. S. 829. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financien, van 2 November 1920, n°. 182. 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

Gelet op artikel 44 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914; 

Herzien Onze besluiten van 5 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 134) en 8 April 1918 (Staats
blad n°. 234) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1920, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 November 1920, 
n°. 148, Afdeeling Directe belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 

Het formulier A, vastgesteld bij Ons be
sluit van 5 Maa.rt 1915 (Staatsblad n°. 134) en 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 April 1918 
(Staatsblad n°. 234), wordt, met ingang van 
1 Mei 1921 vervangen· door het formulicr, be
hoorende bij dit besluit. 

· Onze Minister van Financii'n 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. 

's-Gravenhage, den 27~tcn Novembrr 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financih1, DE VRIES. 

(l'itgey . 8 Dec. 1921\,) 



A RJJKSINKOMSTENBELASTING 
GEMEENTE Uitgereikt.... .... . ............... ........................... .. . 

Beschrijvingslijst .............................................. . 
Register n ' ....... ...... ....................... .... ................... . 

B e l a s t i n g j a a r 1 M e i 19 -30 A p ri I 19 ---------------------------------, 
AAN GIFI'EBILJET 

voor hen die binnen het Rijk wonen. 

Den Heer 
Mw. 

no . .............. , ..... . 

De vragen 1 tot en met 10 rrweten beantwoord worden naar den toestand op 1 Mei, of, indien de belasti11JJpliditige op 1 Mei nog 
niet hier te lande woonde, naar den toe8t,and op het tijdatip van ve.stiging. 

Welke zijn Uw naam en voornamen? NAAM EN 1. 
WOONPLAATS. (Voor eene weduwe ook eigen naam, voluit geschreven). 

2. Welke is Uwe woonpl.aata ? 
(Gemeente, straat, gracht, enz. en huisnummer). 

·- -- -- -· 
MINDERJAlUGE 3. Indien ruj gehuwd zijt, welke zijn de naam en voornamen 
KINDEREN. van Uwe(n) cchtgenoot(e) ? 

4. Hoeveel minderiarige eigen of aangehuwde kinderen en 
t eegkinderen hebt gij ? 
Als pleegkind van den belastingplichtige wordt slechts 

aangemerkt, wie door hem als een eigen kind wordt onder -
houden en opgevoed.) 

-

5.· Welke van deze kinderen hebben eigen inkomsten ? 
(Naam, voornamen, beroep en adres van deze kinderen op 
te geven.) 

1NWONENDE 6. Hebt gij meerderiarige kinderen bij U inwonen die eigen 
MEERDERJARIGE inkom~ten hebben ? 
KINDEREN. Zoo ja , hoe zijn hunne namen en voornamen , en welk be-

roep oefenen zij ui t ? 
ANDERE 7. Hebt gij buiten Uwc kindcren. en dienstboden personen bij 
lNWONENDEN. U inwonen die eigen inkomsten hebben ? 

Zoo ja, hoe zijn hunne namen en voornamen en welk be-
r OATI n;,_ f n " nn 7.ij_ujt. ? 

trJ 
~ 
t,:I 

l'J 

?=' 

.... 
0 .... 
~ 



. 
REDlUJF, EN7 . 

FIBMA OF 
MAA1'SCHAP. 

ONVERDEELDE 
NA.LATENSCHAP. 

VESTIGING. 

I 

I 

9. 

10. 

11. 

I>. Wat is het beroep of bedrijf Uwer echtgenoote? I 
c. Hoe is de naam en waar is de woonplaats van Uw werlc
gever en van den werkgever Uwer echtgenoote ? 
a. Waar zijn Uwe winkels, werkplaatsen, enz. gelegeu? 
e. Welke handelingen, werkzaamheden of diensten, waar
aan eenig voordeel is verbonden, worden buiten Uw ge
woo~ beroep of bedrijf door U of door Uwe echtgenoote 
verncht of bewezen ? · 
/. Uit welke onderneming krijgt gij of Uwe echtgenoote 
inkomsten zonder persoonlijke werkzaamheid en anders 
dan als aandeelhouder ? 
g. Indien gij in het laatBtverloopen kalenderjaar opbrengst 
hebt genoten van op zich zelf staande werkzaamheden, van 
welken aard waren die werkzaa.mheden ? 
1 (Bedoeld worden werkzaamheden als executeur-testa

mentair, lid eener examencommissie, enz. De op• 
brengst op te geven bij vraag 13, lr j.) 

Oefent gij Uw beroep of bedrijf uit in eene vennf!OtBchap 
onder firnw, eene commanditaire vennootBchap of m eene 
burgerlijke ma,atschap ? 
Z?o j~, welke is de naam dier vennootschap of maatschap, 
w1e Z!Jn, en waar woncn : 
a. Uwe medevennooten? 
b. de commanditaire vennooten ? I 

(Hierbij niet op te geven commanditaire vennooten in 
commanditaire vennootschappen op aandeelen.) 

Zijt gij, of is Uwe echtgenoote medegerechtigd tot nog 
onverdeelde boedels? 
Zoo ja, tot welke, en hoeveel bedraagt de waarde van elk 
aandeel ? 

Indian gij U na 1 Mei hier te lande gcvestigd hebt, van I 
wanneer dagteekent die vestiging ? 

VEHHUIZING. 12. Op welk adres of op welke adressen hebt gij gewooud in 
het afgeloopen belastingjaar ? 

Toelichting voor de beantwoording van de vragen 13 tot en met 17 behalve voor vraag 13, letter j. 
In de eerate plaatB stelle men vast welke bronnen van inkomen (onroerende goederen, roerend kapitaal, onderneming en arbeid 

en rcchten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk) men op I Mei heeft (art. 12 der wet). 
Voor hen die zich in den loop van het jaar binnen het Rijk hebben gevestigd, komen in aanmerking de bronnen op het 

tijdstip van veatiging . 
.Daarna ga men na hoe Zang die bronnen hebben beataan. . .. 

a. Heeft een bron van inkomen voor den aangever bestaan gedurende het geheele afgeloopen kalender1aar - of, b1J onder
neming en arbeid, gedurende een vol boekjaar - dan moet worden aangegeven hetgeen over dat tijdvak de zuivere opbrengst 
was (art. 13, 1e lid . der wet). 



Ao.ndeelen in de opbrengst van een bedrijf of beroep dat niet door den aangever zelven wordt uitgeoefend (zooal11 
diviclenaen, tantilmes, uitkeering op geldackieting en commandite) worden beschouwd als baten van het kalenderjll,8,r 
wa.a.rin hun bedrag wordt vastgesteld (a.rt. 13, 2° lid, der wet). 

b. Is een bron van inkomen eerst na 1 Januari van het afgeloopen kalenderjaar ontstaan - of is, wat onderneming en a.rbeid 
betreft, op 1 Mei nog geen vol boelcjaar verloopen - da.n moet de opbrengst worden gesteld op hll,8,r bekend of te begrooten 
jaa.rlijksch zuiver bedra.g (art. 14, l• lid, der wet). 

Op dezelfde wijze wordt geha.ndeld, indien door het ontsta.an, vervallen of wijzigen eener gemeenscha.p verandering 
is gekomen in de verhouding naai· welke de a.angever gerechtigd is tot het genot der voordeelen van eenige zaak (bijv. 
bij vera.ndering in de winstverdeeling in firma.'s), wanneer sedert die verandering nog geen vol ka.lender- of boek
ja.a.r is verstreken (a.rt. 14, 2• lid, der wet). 

In de opgaven moet worden begrepen het inkomen van de echtgenoote, beha.lve bij scheiding van goederen (al dan niet ge
paard gll,8,nde met soheiding van t afel en bed) en indien de vrouw voor zich het beheer ha.ror roerende en onroeronde goederen 
en het vrije genot ha.rer inkomsten hee~ bedongen (zie de artt. 31 en 32 der wet). 

Voorts maakt het geen verschil krachtens welk 1·echt de opbrengst van een bron van inkomen gerwten wordt (eigendom, vruoht
genot, enz.). 

Als zuivere opbrengst der verschiUonde bronnen van inkomen moet worden opgegeven de onzuivere opbrengst na aftrek oon 
de kosten tot verwerving, inning en behoud der opbrensst en van de op de opbrengst drukkende lasten, alsmede van a.fschrijvin
gen op zaken, die voor de uitoefening van het bedriJf of beroep worden gebruikt, van de afschrijving welke noodig mocht zijn 
wegens het a.floopen van een aan den belastingplichtige t oekomena. recht dat a.an een termijn is gebonden (bijv. erfpa.chtsrecht) 
en van verplichte bijdragen voor pensioenen en fondsen (zie de artt. 10 en 11 der wet). 

S PECIFICATIB VAN 
HET INKOMEN. 

UIT BEROEP, .ENZ. 

UIT ONROEREND 
OOED. 

13. 

14. 

Hoe groot is het bedrag van uw inkomcn gesplitst a.ls volgt : 

;u:;g-:ilky:; n~s~ ~a~ ~~~n~m~~ ~n _ar.be~ _: . . . . . . . . 
b. traktoment, salaris, honorarium. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Van het arbeidsloon, t raktement, enz. moet en de verplichte bijdragen voor pensi
oenen en fonclsen worden afgetrokken ; d-.: ~,rtebijsla.gen moeten worden bijgeteld. 

c. vrij wonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. vrije kost en inwoning, kleeding, verwarming en verlichting, belasting en dergelijke 

voordeelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. emolumentcn , gratificatien, va.ca.tie en ~resent iegelden . . . . . . . . . . . . . 
/ . winst, aandeel in winst of overwinst (mtgezonderd tantiemes). . . . . . . . . . 
g. rente van kapit aal in eigen onderneming belegd, indien of voor zoover de anngover 

gewoon is die rente afzondedijk te berekenen . . . • . . . . . . . . . . . . . 
h. eigen verbruik van in het bedrijf voortgebrachte of verkregen vruchten (bijv. land

bouwproducten) of van waren die in het bedrijf worden vervaa.rdigd, bewerkt of ten 
verkoop ingeslagen (bijv. kruidenierswaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i . tantiemes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j. opbrengst van op zich zelf stll,8,nde werkzaamheden in het laa.tstverloopen ka.lender

ja.ar genoten. (Zie de noot bij vraa.g 8, lr g) • • • • • . . • . . . . . . . . . 
Zuivere opbrengst van onroerende goederen, niet gebezigd voor de uitoefening van eigen 

beclrijf : 
a. huurwo.arde van gebouwen, gedeelten van gebouwen of gronden bij eigen gebruik 

voor woning of tot huishoudelijke doeleinden (hieronder niet te begrijpen de huur
Wll,8,rde van gebouwen en gronden die de aangever in huur heeft) .•. . .. . . 

b. huren e!1 pa.chten of a.nde,re bat~n uit onroerende goederen en uitkeeringen ter zake 

I ............................ .. 

,, .................. ........... . 
" .................. .......... . 

i 



UIT ROEREND US. 
KA.l'ITAAL. 

UIT PENSIOEN, 16. 
UITKEJ!:RINO, ENZ. 

andere lasten, kosten van on<l;rhou<l en ve1·zekering. Rente van hypotheoa.ire en 
andere schulden af te trekkcn onder vraa.g 18, letter b. 

Zuivere opbrengst van roerend kapitaal, niet belegd in eigen bedrijf of beroep : 
a. rente van staatsschuld~n en opbrengst -yan andere effectcn . . . . . . . . . . . 
b. rente van schuldvordermgen (hypotheoa.ire en andere). . . . . . . . . . . . . . 
c. rente bcgrepen in de a.flossing van schuldvorderingen. . . . . . . . . . . . . . I d. uitkeering op geldschieting en commandite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e, altijddurende rente (d. w. z. de bijzondere rentc bedoeld in artt. 1807 e. v. B. W.). 
/. opbrengst van tijdelijk niet belegde gelden en andere opbrengst van roerend kapitaal. 
Zuivere opbrengst van rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk: 

I:: ...... 
Verplichte bijdragen voor pensioenen en fonclsen moeten worden afgetrokken; duur
tebiJslagen moeten worden bijgeteld . 

a. verfof. of nonactiviteitstra.ktement . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
b. wac~tgelden · I / ............................. . 
:t ti:~::~ : : 1 :: :::::::::::::::::: ::::::::::: 

Tota.al . . . . 
1 

/ ............. ............... .. 

Af : de helft van het gezamenlijk bedrag der wachtgelden, pensioenen en \ 

~t~ef~ ~~ ~6~r _1 _M~i ·19·15· z~j~ i~g~g~a~, _to_t ~~ ~~xi.m~1~ J " .. .............. l.. ....... . 
(Hierbij blijven buiten aanmerking lijfrenten die bij huwelijksche 
voorwaarden of t er zake van huwelijk, door bloedverwanten of 

aangehuwden in de rechte Jinie, ten behoeve van kinderen of 
andere afsta=elingen zijn gevestigd.) 

e anderc verschuldigde uitkeeringen en verstrekkingen, niet aan de vervulling van een 
ambt of dicnstbetrekking verbonden, die bij overlijden vn-n de(n) gerechtigde of van 
een derde eindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ... ........ .. 

UIT ONVERDEELDl'l 17. Aandeelen in de zuivere opbrengst van onverdeelde boedels. ~ ....... .. . 
NALATENSCHAP. 

All'TREK. 18. 

Tota.al inkomen 

Bij de beantwoording van vra.ag 18 moet worden opgegeven het jaarlijksch bedrag naar 
den toestand op 1 Mei, of, indien de belastingplichti~e op 1 Mei nog niet binnen het Rijk 
woonde, naar den toestand op het tijdatip van veatiging, en niet het bcdrag dat in het af. 
geloopen jaar is uitgegeven. (Art. 19 der wet. ) 
Met welk bedrag moet het hierboven aangegeven inkomen worden verminderd wegens 

verschuldigde en niet met een bron van inkomen in verband staande : 
a. Jijfrenten, pensioenen en andere periodieke uitkeeringen en verstrek- f 

kingen, rriet a.an de vervulling van een ambt of dienstbetrekking ver-

~;!e~, ~i~ ~ij ~v~r~j~e~ ~a~ d~n- g~r~c~ti~d~, ~f ~a.n ~~ ~er.de: ~in~ / ............ ...... .. ........ 1 

(Hieronder vallen bijv. ondersteuningen a.an behoeftige ouders en · 
grootouders en aan behoeftige kinderen en kleinkinderen. - Ter zake 
van opvoeding en onderhoud van minderjarige kinderen is geen aftrek 
toegelaten.) I 

I .................. [ ..... . 

;...... 
C .... 
~ 
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27 No ~emher 1920. BESLUIT, houdende bepa
lingen tot aa.nvulling en wijziging van 
het besluit van 9 Februari 1915 (Staat&· 

blad n°. 77), tot verzekering der Inkom
stenbelasting van aa.n boord wonende 
binnenschippers. S. 830. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Fina.ncien · van 29 October 1920, n°. 193, 
Directe Bela.stingen ; 

Gezien artikel 104 der Wet op de Inkomsten
bela.sting 1914 ; 

H erzien Ons besluit van 9 Februa.ri 1915 

(Staatsblad n°. 77) ; 
Den Raad van State gehoord (a.dvie~ van 

16 November 1920, n°. 32) ; 
Gelet op het na.der rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 November 1920, 
n°. 149, Directe Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepa.len: 
Art. 1. In Ons besluit van 9 Februari 

1915 (Staatsblad. n' . 77) worden de volgende 
wijzigingen aangebacht : 

A. In het eerste lid van artikel 1 worden 

I 
achter het woord: ,,binnenschippers" inge
voegd de woorden : en alle tot de bemanning 
van een binnenschip behoorende a.an boord 
daarvan wonende personen. 

In het tweede lid van artikei l worden de 
woorden : ,,schippers die met hun vaartuig" 
vervangen door de woorden : De in het vorig 
lid bedoelde personen die met een vaartuig. 

B. In het eerste lid van art,ikel 3 worden 
dt woorden : ,,en domicilie van den schipper" 
vervangen door de woordeµ : domicilie en 
beroep van den belanghebbende en indien 
deze schipper is tevens. 

In het tweede lid van artikel 3 wordt het 
woord : ,,schipper" vervangen door het woord : 
,,belanghebbende". 

C. In artikel 4 worden achter het woord : 
,,binnenschipper" ingevoegd de woorden: en 
ieder tot de bemanning van een binnenschip 
behoorend a.an boord daarvan wonend per
soon. en wordt het woord : ,,schipper" ver
vangen door het woord: ,,belanghebbende". 

2. De titel van Ons genoemd besluit wordt 
gelezen als volgt : Bepalingen tot verzekering 
der inkomstenbelasting van a.an boord wonende 
binnenschippers en van a.an boord wonende 
bemanning van binnenschepen. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gan~ van 1 Mei 1921. 

Onze Minister van Financien is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats -
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bl.aa za.l worden geplaatst en waarvan afschrift 
za! worden gezonden aan den Raad van State. 

··s-Gravenhage, den 27sten November 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitge,g. 7 JJe.c. 1920.) 

27 November 1920. BESLUIT tot va.ststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van artikel 45 der Onge
vallenwet 1901. S. 831. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op . de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 22 October 1920, n°. 5853, Afdee
ling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 45 der Ongevallenwet 1901 
(Staatsblad 1910, n°. 241), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 11 April 1919 (Staatsblad n°. 
167); 

· Den Raad van State gehoord (advies van 
16 November 1920, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 November 1920, 
Afdeeling Arbeidersverzekering, n°. 6710; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
'.<\rt. 1. Omtrent de vaststelling van de 

loonen van de verzekerden, werkzaam in het 
bedrijf, uitgeoefend in spoorwegondernemin
gen, op welke niet uitsluitend van toepassing 
is de wet van 9 Juli 1900, Staatsblad n°. 118 
(gewijzigd bij de wet van 15 December 1917, 
Staatsblad n . 701), voor zoover de werkgevers 
ten aanzien van die ondernemingen niet, 
ingevolge de bepalingen van artikel 52 der 
Ongevallenwet 1901, zelf het risico dragen 
der bij die wet geregelde verzekering hunner 
werklieden, worden in plaats van de voor
schriften, opgenomen in de eerste drie leden 
van artikel 45 der Ongevallenwet 1901, de in 
de artikelen 2 tot en met 5 van dit besluit 
opgenomen voorschriften gegeven. 

2. De werkgevers zijn verplicht ten aan
zien van de loonen, welke door hunne werk
lieden in het bedrijf, in het voorgaande artikel 
bedoeld, in het jaar 1921 en volgende jaren 
verdiend worden of geacht worden te zijn 
verdiend, loonaanteekeningen te houden en 
geregeld liij te houden. Tevens zijn zij ver
plicht ten aanzien van die loonen verzamel
loonlijsten aan te houden. 

In de verzamelloonlijst wordt door den 
werkgever opgenomen het loon, dat in het 
tijdvak, of in het gedeelte van het tijdvak, 

waarop de verzamelloonlij st betreklring heeft, 
door elk zijner werklieden is verdiend of ge
acht wordt te zijn verdiend. 

3. Uiterlijk binnen zeven dagen , nadat 
eene uitkeering van loon in geld aan een 
werkman heeft plaats gehad, wordt die uit
keering op de loonaanteekening vermeld. 
Het bestuur der Rijksverzekeringsbank kan 
den werkgever scbriftelijk vergunnen de ver
melding der uitkeering binnen een anderen 
termijn dan dien van zeven dagen te doen. 

Een zoodanige vergunning kan te alien 
tijde worden ingetrokken. 

4. De loonaanteekeningen van het loopende 
en het voorafgaande kalenderjaar moeten steeds 
aanwezig zijn ter plaatse waar de zetel der 
onderneming is, tenzij door het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank in overleg met den 
werkgever voor die stukken of voor een of 
meer dier stukken daartoe een andere plaats 
is aangewezen, in welk geval die stukken daar 
ter plaatse aanwezig moeten zijn. 

5. De werkgever is verplicht uiterlijk op 
den vijftienden dag na den vervaldag der 
premie de door hem ingevulde verzamelloon
lijst aan het bestuur der Rijksverzekf'rings
bank te zenden. 

Indien de werkgever ingevolg·· de bepalingen 
van artikel 52 der Ongevallenwet 1901 is toe
gelaten het risico der bij die wet geregelde 
verzekering zijner werklieden over te dragen 
aan eene naamlooze vennootschap of rechts
persoonlijkheid bezittende vereeniging, is hij 
verplicht binnen eene maand na afloop van 
elk kalenderjaar de door hem ingevulde ver
zamelloonlijst aan het bestuur dcr Rijksver-
7.,ekeringsba.nk te zenden. 

Indien de werkgever in den loop van een 
ka.lenderjaar ten aanzien van een of meer 
zijner ondernemingen het in het vorige lid 
bedoelde risico weder aan de Rijksverzeke
ringsbank- overdraagt, is hij verplicht binnen 
een maand na den dag met ingang waarvan 
de Rijksverzekeringsbank het risico draagt, 
de door hem ingevulde verzamelloonlijst aa.n 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank te 
zenden. 

Het voorafgaande lid is van toepassing, 
indien de werkgever in den loop van een kalen
derjaar zijn bedrijf staakt, met dien verstande, 
dat de termijn van een maand begint te loopen 
van de staking van het bedrijf. 

De in het tweede, derde en vierde lid be
paalde termijn van een ma.and kan op verzoek 
van den werkgever schriftelijk door het be
stuur der Bank worden verlengd. 



1920 27-29 NOVEMBER 1018 

6. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden da.g na. dien der da.gteekerung van 
het Staatsblad, waa.rin het gepla.a.tst is . 

Onze Miruster van Arbeid is belast. met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden gepla.atst en waa.rvan afschrift 
zal worden gezonden a.an den Raad van State 

's-Gravenhage, den 27sten November 1920. 

WILHELMINA. 

De Ministe:r van Arbeia, AALBERSE. 
( Uitgeg. 13 Dec. 1920.) 

27 Novemher 1920. BESLUIT tot nadere w~j zi
ging en aanvulling van het besluit op de 
Indische bestuursopleiding. S. 832. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 28 OctobPr 1920, 9de afdeeling, 

-n°. I; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

16 November 1920, n°. 24) ; 
Gezien de nadere voordracht van Onzen 

voornoemden Minister van 24 November 1920, 
9de ~fdeeling, n°. 97; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het besluit op de Indische Be

stuursopleiding 1Nederlandsch Staatsblad 1907, 
n°. 71; Indisch Staatsblad 1907, n°. 230), 
zooals da.t luidt ingevolge Onze be~luiten van 
14 April 1909, n°. 26, 20 September 1909, 
n°. 45, 2 J a.nnari 1913, n°. 28, 8 Mei 1913, 
n°. 57, 27 Juni 1913, n°. 63, 11 Juru 1914, 
n°. 66, 31 Mei 1915, n°. 71, 24 J anua.ri 1916, 
n°. 46, 9 Ma.art 1916, n°. 39, 6 Augustus 1917, 
n°. 78, en 2 Mei 1918, n°. 47 (Nede,·landsch 
Staatsblad 1909, nos. 108 en 312; 1913, nos. 1, 
179 en 318; 1914, n°. 224 ; 1915, no. 228; 
1916, nos. 57 en ll8; 1917, n°. 558, en 1918. 
n°. 281) (Indisch Staatsblad 1909, nos. 312 en 
558; 1913, nos. 237, 467 en 504; 1914, n°. 567; 
1915, n°. 483 ; 1916, nos. 342 en 480; 1917, 
n°. 753, en 1918, n°. 706), wordt nader aan
gevuld en gewijzigd a.ls volgt : 

1. Het eerste lid van artikel llb wordt ge
lezen: 

,,Aan hen, die worden aangewezen als 
candidaat-Indisch ambtena.ar, wordt eene toe
lage toegekend na.ar reden van f 1200 's jaa.rs, 
a.ls tegemoetkoming in de studiekosten." 

II. Aa.n het vierde lid van artikel llb 
wordt toegevoegd : 

,,Voor zoover da.a.rtoe termen worden ge
vonden, kunnen de collegegelden van de hier
bedoelde personen geheel of gedeeltelijk voor 
rekening van den la.nde worden genomen. 

Onze Minister van Kolonien regelt de toe
kenning en het bedra.g dier vergoeding ." 

2. De bij a.rtikel 1 van dit besluit op de 
Indische Bestuursopleiding aangebra.chte wijzi
gingen worden toegepa.st op alle ca.ndida.at
Indische a.mbtenaren, die hunne opleiding op 
1 Ja.nuari 1920 nog niet hadden beeindigd, 
met dien verstande, da.t de verhooging wordt 
toegepast over het bedra.g a.an studietoelagen, 
waa.rop met ingang van 1 J anuari 1920 of 
na dien datum recht wordt verkregen. 

Onze Miruster van Koloruen is bela.st met 
ae uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za.l worden geplaa.tst en wa.a.rvan 
afschrift za.l worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra.venha.ge, den 27sten November 1920. 

. WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 14 Dec. 1920.) 

29 Novemher 1920. BESLUIT tot na.dere wijzi
ging van het Koninklijk besluit, houdende 
bepalingen ter uitvoering van de ,,Indische 
Compta.biliteitswet", voor zooveel de ont
vangsten en uitgaven betreft, overeen
komstig die wet in Nederland te doen 
(Staatsblad 1918, n°. 520). S. 833. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Koloruiin en van Fina.ncien van 22 September 
1920, 3de afdeeling, n°. 1, en Genera.le Thesaurie, 
n°. 154, geda.a.n na. overleg met de Algemeene 
Rekenkamer ; 

Overwegende, dat het aanbeveling verdient 
bij het beheer van de ontvangsten van Neder
landsch-Indie in Nederland nog meer nut van 
het giro-verkeer te trekken en hoofdza.kelijk 
uit dien hoofde wijziging wenschelijk is van de 
bepalingen ter uitvoering van de Indische 
Comptabiliteitswet, voor zooveel de ont
va.ngsten en uitga.ven in Nederland betreft; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1920, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 November 1920, 
3de afdeeling, n°. 75 en 18 November 1920, 
no. 296, afdeeling Genera.le Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Koninklijk besluit van 30 Ma.a.rt 1867 

(Staatsblad n°. 19), houdende bepalingen ter 
uitvoering van de Indische Compta.biliteitswet, 
voor zooveel de ontvangsten en uitgaven in 
Nederland betre,t, van welk besluit de tekst 
laatstelijk is bekend gemaa.kt bij Ons besluit 
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van 16 Augustus 1918 (Staatsblad. n°. 520), E. De aanhef van het derde lid van artikel 
wordt nader gewijzigd a.ls volgt : 22 wordt gelezen : 

A. Het derde lid van ·artikel 1, artikel 2 Zij worden ontlast: 
en het eerste lid van artikel 3 worden gelezen a . Voor a.He ontvangsten bij de Neder-
.a.ls volgt : . la.ndsche Bank of den postcheque- en girodienst 

Art. 1, derde lid. Het bedrag volgens hunne F . Artikel 23 wordt gelezen : 
rekening verschuldigd wordt, voor zoover dit Op de ontvangsten, bedoeld bij artikel 22, 
met den aard van het betrokken beheer is derde lid, onder letter a, zijn de bepa.lingen van 
-overeen te brengen , bij den Nederlandsche I artikel 2 en 3 toepasselijk. 
Bank a.ls rijkskassier op de schatkistpostreke- 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 
ning (voor de kolonien) gestort of overge - 1 J anuari 1921. 
schreven. Onze Ministers van Kolonien en van Finan-

Het bewijs van storting of van afschrijving I cien zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, 
wordt door den rekenplichtige nevens zijne I belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
rekening overgelegd en in uitgaaf gebra.cht. 1 in het Staatsblad. zal worden geplaatst en waar-

2. De stortingen in Ne.derland t en bate van van afschrift zal worden gezonden a.an den 
het koloniaal beheer van Ne.derlandsch-lndie Raad van State en aan de Algemeene Reken-
geschieden bij de Nederla.ndsche Bank a ls 
rijkskassier of bij den postcheque- en girodienst . 

Voor storting kan in de plaats treden over
schrijving ten name van 's Rijks schatkist 
bij de Nederlandsche Bank of op de schatkist
postrekening (voor de kolonien). 

De bij dit artikel bedoelde stortingen of over
schrijvingen bij de Nederlandsche Bank worden 
met bijzondere aanwijzing opgenomen in de 
_gewone verantwoordiJ!-gen, welke de Bank aan 
het Departement van Financien en de Alge
meene R-ekenkamer afl.egt . . 

3, e-erste lid. De quitantien, afgegeven 
wegens de in het vorig a.rtikel bedoelde stor
tingen bij de Nederlandsche Bank, worden 

-t-egen bewijs van overneming door het Departe
ment van Kolonien ingetrokken. 

Ingeval van overschrijving bij de Bank wordt 
aan belanghebbenden desgewenscht een bewij,s 
-van ootvangst afgegeven. 

De door den beheerder van de scha.tkistpost
rekening (voor de kolonien) ontvangen kennis
gevingen van storting en van bijschrijving 
worden door hem aan genoemd Departement 
toegezonden. 

B. Het laatste lid van artikel 3 vervalt. 
C. Aan artikel 7 wordt de volgende be

paling toegevoegd : 
In a.fwijking van het bij het vorige lid onder 

c en d bepaa.lde kan de voldoening der daar be
doelde vorderingen, ter beoordeeling van den 
Minister van Kolonien, ook geschieden door 
m.iddel van een cheque. 

D. Tusschen de artikelen 21 en 22 wordt 
gelezen: 

§ 3. · Van ontvangsten voor rekening van 
derden en van beta.lingen ter voorziening in 
de behoeften van 's Lands kassen in Ne.der
landsch-lndie. 

kamer. 
's-Gravenhage, den 29sten November 1920. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniiln, DE GRAAFF. 

De Minister van Financien, DE VRIES . 

(Uitgeg : 20 Dec. 1920.) 

29 Novemher 1920. BESLUIT tot na.dere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 
2 Februari 1911 (Staatsblad. n°. 41) houden
de vaststelling van bepalingen ter uit
voering van de Surinaamsche en Cura
Q8.0Sche Comptabiliteitswetten, voor zoo
veel de ontvangsten en uitga.ven betreft, 
overeenkomstig die wetten in N e.derland te 
doen . S. 834. 

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

Kolonien en van Financien van 22 September 
1920, 3de afdeeling, n°. 1, en Genera.le The
se.urie, n°. 154, gedaan na overleg met de Alge
meene Rekenkamer ; 

Overwegende, dat _het aanbeveling verdient 
bij het beheer van d.e ontvangsten van Suriname 
en Ourayao in Ne.derland nog meer nut van het 
giro-verkeer te trekken en hoofdzakelijk nit 
dien hoofde wijziging wenschelijk is van de 
bepalingen ter uitvoering van de Surinaamsche 
en CuraQ&osche Comptabiliteitswetten, voor 
zooveel de uitgaven en ontvangsten in Neder
land betreft ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1920, n°. 40) ; 

Gezien het na.der rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 November 1920, 3de 
afdeeling, no. 75 en van 18 November 1920, 
n°. 296, afd. Gen. Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 2 Februari 1911 (Staatsblad. 
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n°. 41), gewijzigd bij dat va.n 11 Juli 1918 I Dit besluit treedt in werking met ingang 
(StaatBblad n°. 447), wordt nader gewijzigd a.ls I van 1 J anuari 1921. 
volgt : Onze Ministers van Kolonien en van Finan-

A. Artikel 1 en het eerste lid van artikel 2 I cien zijn, ie<ler voor zooveel hem a.angaat, 
worden gelezen a.ls volgt: I belast met de uitvoering van di t besluit, dat 

Art. 1. De stortingen in Neaerland, ten bate in het StaatBblad zal worden gepla.atst en waar
van de Kolonia.le Huishoudelijke begrootingen I van afschrift zal worden gezonden a.an den Ra.ad 
g_~schied~n bij ~~ Nederlandsche Bank a.ls I van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 
nJkskassier of b1J den postcheque- en giro- 1 's -Gravenha.ge, den 29 ten November 1920. 
dienst. WILHELMINA. 

Voor storting kan in de plaats treden over
schrijving ten name van 's Rijks schatkist bij 
de Ncderlandsche Bank of op de schatkist
po trekening (voor de kolonien). 

De Minister van Kolonien, DE GRAA.FF. 

De Miniater van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 20 Dec. 1920.) 

De bij dit artikel bedoelde stortingen en I 29 November 1920. ARREST van den Hoogen 
overschrijvingen bij de Nederla.ndsche Bank I Raad. 
wordcn met bijzondere aanwijzing opgenomen Artikel 33 van hct grnnstractaat van 
in de gewone verantwoordingen, welke do Bank I Aken van 26 Juni 1816 (S. 1850 n°. 10) 
a.an het Departement van Financien en de heeft niet de door hct Gerechtahof aan dit 
Algemeene Rekenkamer aflegt. 

2, eerstc lid. De quitantien, afgegeven I 
wegens de in het vorig a.rtikel bedoelde stor
tingen bij de Nederlandsche Bank, worden 
tegen bewijs van overneming door het Departe
ment va.n Kolonien ingetrokken. Ingeval van 
ovorschrijving bij de Bank wordt a.an belang
hebbenden desgewenscht een bewijs van ont
vangst a.fgegeven. 

De door den beheerder van de schatkistpost
rekening (voor de kolonien) ontvangen kennis
gevingen van storting en van bijschrijving 
worden door hem aan genoemd Departement 
toegezonden. 

B. H et vierde en het vijfde lid van artikel 2 I 
vervallen. 

C. H et laa.tste lid van ar_tikel 7 wordt I 
gelezen a.ls volgt : 

In afwijking van het bij het vorige lid be- / 
pa.aide kan de voldoening der daar bedoelde 
vorderingen, ter beoordeeling van den Minister 
van Kolonien, ook geschieden in h et geval 
vermeld onder a op een bevelschrift en in beide 
andere gevallen door middel van een cheque. 

D. Artikel 22 wordt gelezen a.ls volgt: I 
Op de ontvangsten, bedoeld bij artikel 21, 

sub a, met uitzondering van die welke bij ver
rekening geschieden, zijn de bepalingen van I 
artikel 1 en 2 toepasselijk. 

artikel gehechte enge strekking, dat het 
alleen betrekking heeft op hen, wier ge
mengde eigendom bestond toen de nieuwe 
grens werd getrokken. (And ers Adv. -Gen . 
Mr. Tak). 

Dit volgt zoowel uit de geschiedenis dier 
bepaling, a.ls uit het doe), hetwelk ermee 
werd beoogd. 

Waar art. 33 voornoemd de bebouwing 
op den voorgrond stelt, rechtvaardigt het 
woord eigendommen in dat art. nog niet 
de gevolgtrekking, dat de bepnling slechts 
wu gel den voor die door de grens doorsneden 
la nderijcn, welke in den zin van a rt. 625 
B. W. a.an een en denzelfden persoon i~ 
eigendom toebehoorden. 

Waar de bele=eringen door de aan
wezigheid der grens aan de eenheid van 
het landbouwbedrijf in den weg gelegd even 
storend werken, als die eenheid later is 
ontstaan, is er gcen grond om met het Hof 
de werking van art. 33 te beperken tot 
lanclerijen, die reeds tijdens het totstand
komen va!l het tractaat in een hand werden 
geexploiteerd. 

Art. 33 voornoemd is ondanks de uit-
v0,ardiging van het verbod van uitvoer, in 
vollen omvang blijven gelden . 

(Grondwet art. 59.) 

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

De tekst van Ons besluit van 2 Februari 
1911 (StaatBblad, n°. 41), woe.ls het luidt na 
de daarin bij Ons besluit van 11 Juni 1918 
(StaatBblad no. 447) en bij dit besluit gebra<:hte Raden: A. F entener van Vlissingen, H. M. 
wijzigingen, wordt op Onzen last in het StaatB- ! A. Savelberg, Jhr. P . L. van Meeuwen en 

blad geplaatst in eene doorloopende reeks van I B. Ort. 
artikelen met wijziging dienovereenkomstig Requirant van cassatie tegen een arrest van 
van de aanhaling van de artikelen. het Gerechthsof te Arnhem op 5 Februari 1920, 
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ingevolge verw1Jztng door den Hongen Raad 
bij arrest van 3 Maart 1919 (N. J. 191~ blz. 
371, Red.) gewezen, waarbij in hooger beroep. 
met vernietiging van een vrijsprekend vonnis 
der Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 
25 Juni 1918, de requirant is schuldig ver
klaard a.an: 1°. op gebied, aangewezen bij 
K. B. van 17 Februari 1916 (S. 76) vervoeren 
van goederen in andere dan binnenwaartsche 
richting, zonder dat dit geschiedt met geldige 
documenten tot uit- of doorvoer en zonder 
gedekt te zijn door binnenlandsche paspoor
ten; 

2n. eenig goed, waarvan de uitvoer is ver
boden, aan ambtena1·en der invoerrechten en 
accijn7,en ten uitvoer aangeven ; 

eu, met toepassing van de artt . 1, 2 en 11 
der Wet van 31 December 1915 ( . 533), de 
artt. 1 en 2 der wet van 3 Au~ustus 1914 
(S. 344), do artt. 23 en 57 Sr., de K. B. van 
3 Augustus 1914 (S. 368) en 17 Februari 1916 
(S. 76), is veroordeeld tot betaling van eene 
geldboete van ! 5 en vervangende hechtenis 
van een dag, met verbeurdverklaring van de 
inbeslaggenomen rogge : (gepleit door Mr. 
L. van Gigch, Amsterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
'lak. 

Als cassatiemiddel is gesteld : 
,,Schending, althans verkeerde toepassing 

van art. 33 van het tractaat tusschen Neder
land en Pruisen, gesloten en geteekend te 
Aken 26 Juni 1816, bekrachtigd 15 Juli en 
7 Augustus 1816 en gepubliceerd in S. 1850 
n°. 10) en art. 1, 2 en 11 der Wet van 31 De
cember 1915 (S. 533) artt. 1 en 2 der Wet van 
3' Augustus 1914 (S. 344) in verband met de 
artt . 59 der Grondwet, artt . 1, 42, 57 en 91 
Sr., art. 2 van het tractaat op 31 Mei 1815 
tusschen Nederland en Pruisen te Weenen 
aangegaan en de artt . 25 en 66 van het alge
meen Verdrag te Weenen; 

doordien het Hof requirant heeft schuldig 
verklaard aan en veroordeeld ter zake van het 
telastegelegde, in stede hem van alle rechts
vervolging te ontslaan, althans vrij te spreken, 
door toepassing van gemeld art . 33 van boven
gemeld tractaat van 26 Juni 1816." 

Alvorens tot bespreking van het cassatie
middel over te gaan, moet ik de aandacht 
vestigen op de vraag, of het telastegelegde ver
voer nog strafbaar is na de wijziging m art. 2 
van de Wet van 31 December 1915 (S. 533) 
aangebracht bij de Wet van 27 Juni 1919 
(S. 420). Bij Uw arrest van 23 Februari 1920 

(W. 10543) N. J. 1920 blz. 325, Red.) werd 
beslist, dat krachtens het gewijzigd art. 2 het 
niet door binnenlandsch paspoort gcdekt 
vervoer van goederen is toegelaten, indien dit 
betre~ goederen, die worden in- uit- of door
gevoerd, voor zoover dit geschiedt met docu
menten onderscheidenlijk geldig voor in-, uit- of 
doorvoer. 

Voorts werd dan overwogen, dat eene telaste
legging van vervoer van goederen zonder uit
of doorvoerdocument anders dan in binnen
waartsche richting, waardoor geenszins is 
uitgesloten een vervoer van goederen, dat 
door een document van invoer zou kunnen 
gedekt zijn, Inist het bij het gewijzigd art. 2 
genoemd bestanddeel van het misdrijf, dat het 
vervoer geschiedde zonder document tot in
voer en dus niet inhoudt de omschrijving van 
een strafbaar feit. 

En in dat arrest en in mijne voorafgaande 
conclusie werd er ter loops op gewezen, dat 
het vervoer a.Ileen gedekt is als det document 
geldig is voor dat vervoer, zoodat eventueele 
uitvoer niet zou worden gedekt door het bezit 
van een invoerdocument betreffende de ver
voerde geoderen. · Indien dus eene telaste
legging voldoende duidelijk inhoudt de om
schrijving van uitvoer van goederen, zou de 
om tandigheid, dat daarbij niet is vermeld, 
het niet voorhanden zijn van een document 
van invoer, geenszins medebrengen. dat niet 
aan een strafbaar feit zou mogen worden 
gedacht. 

De dagvaarding waarbij requirant nu in 
rechten is geroepen, houdt wel is waar in de 
omschrijving van twee, ten tijde van de be
teekening der dagvaarding strafbare feiten, 
beide bij het bestreden arrest bewezen ver
klaard met veroordeeling van beklaagde des
wege, doch de feitelijke omschrijving daarvan 
in de telastelegging vormt een zoodanig zamen
stel, dat dit tot goed verstand in zijn geheel 
moet worden genomen en beschouwd, wat be
treft het feitelijke gebeuren. Aan beklaagde 
is n.l. telastgelegd, dat hij op tijd en plaats 
nader omschreven, heeft vervoerd rogge, 
zulks in niet binnenwaartsche richting en 
zonder dat dit vervoer was gedekt door eenig 
daarvoor geldig en tot dat goed betrekkelijk 
document tot uit- of doorvoer, of door eenig 
binnenlandsch paspoort en dat goed te Welsche
hut ten uitvoer naar Duitschland heeft aan
gegeven aan den waarnemend Ontvanger der 
Inv. enz. - Mij dunkt, dat in deze fe itelijke 
telastelegging duidelijk genoeg is gesteld, dat 
de niet-binnenwaartsche was eene buiten-
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waartsohe richting, dat hier alleen van ver
voer ten uitvoer sprake was. zoodat vermelding 
van het gemis van invoerdocument hier niet . 
werd vereischt. Dat deze feitelijke omschrij 
ving ten slotte in twee afzonderlijke strafbare 
feiten uiteenvalt doet aan de eenheid van het 
feitelijk gebeurde niet af. 

Ik zou dus meenen, dat het Hof terecht ook 
met betrekking tot het bedoeld vervoer, in 
de dagvaarding de omschrijving heeft gezien 
van een in het a lg een strafbaar feit. Indi en 
de Hooge Raad daarover anders mocht denken, 
blijft in elk geval over de telastelegging van 
de overtreding van het tweede lid van art. 2 
van de Wet van 3 Augustus 1914 (S. 344) 
zoPals dat 1uidt na de wijziging bij de Wet 
van 31 December 1915 (S. 5,32) . 

Ten aanzien nu van de vraag betreffende 
de beteekenis en strekking van art. 33 van 
het Verdrag Nederfa nd/Prnissen, gesloten te 
Aken 26 Juni 1816 gepubliceerd in (S. 10) 
van 1850, mag ik in de eerste plaats verwijzen 
naar Uw arri>st van 3 Maart 1919 (W. 10402) 
(N. J . 1919 biz. 371 , Red.; in deze zelfde zaak 
gewezen en mijne daaraan voorafgaande con
clusie. Om die bepaling te beschouwen in 
het licht van den tijd, waarin zij tot standkwam 
is in de eerste plaats in aanmerking te nemen, 
dat genoemd traktaat is gesloten ter uitvoering 
van art. 2 van het traktaat op 31 Mei 1815 
o. a. tusschen beide landen te Weenen aan
gegaan en van de art. 25 en 66 van het Gene
raal traktaat van Weenen van 9 Juni 1815 
tot welk Generaal traktaat Nederland is toe
getreden bij akte van 20 October 1815. Dat 
traktaat van 31 Mei 1815 is als annexe 10 aan 
het algemeen Weener traktaat toegevoegd 
en maakt daarvan krachtenR art. 118 integree
rend deel uit. Op dezelfde wijze worden de 
traktaten Rusland/Oostenrijk en Rusland/ 
Prnissen van 21 April /:! Mei 1815, resp. annexe 
I en II van het Generaal Weener traktaat , 
geacht woordelijk daarin zijn opgenomen. 
(Men vindt deze traktaten in dee] I van het 
Recueil internat. des traites du 19• siecle van 
Descamps Renault, en wel de algemeene 
Weener congresakte op biz. 443, de annexe I, 
II en X resp. op blz. 380, 385 en 416 j'. 412. 

In die traktaten Rusland/Pruissen -, dat 
ik verder alleen zal aanhalen - en Rusland/ 
Oostenrijk, wordt de positie van personen, 
die bezittingen hebben in de beide resp. con
tracteerende Staten, - de proprietaires mixtes 
of gemengde eigenaren. - vrij uitvoerig en 
geheel op dezel r de wij ze geregeld. 

Een species van die gemengde eigenaren 

zijn degenen wier bezittingen door de grens 
zijn doorsneden. Ten aanzien van deze 
laatsten gelden dus ook de bepalingen ten 
opzichte van gemengde eigenaren in het alge
meen vastgesteld; uithoofde der biwndere 
omstandigheden zijn echter te hunnen aan
zien nog speciale voorzieningen getroffen. 
Hoewel in het traktaat Nederland/Pruissen 
die uitvoerige regeling betreffende de gemengde 
eigenaren niet is overgenomen, acht ik het 
toch van belang deze nader te bezien, daar 
men ze tot joist verstand van art. 33 van ons 
grenstraktaat m. i. in aanmerking zal moeten 
nemen. 

Alie proprietaires mixtes nu, moeten . vol
gens art. 9 van het traktaat Rusland/Pruissen 
binnen een jaar na den dag, waarop datverdrag 
zal zijn geratificeerd, verklaren in welk der 
beide landen zij hun vast domicilie willen 
vestigen, door welke keuze zij onderdaan 
worden van den Staat, waar dat domicilie zal 
zijn gevestigd. Art. 11 voorziet in het geval, 
dat die verklaring binnen dien termijn niet 
mocht zijn gedaan. Hieruit volgt, dat het 
verdrag in de eerste plaats op het oog heeft 
die gemengde eigenaren, welke die hoedanig
heid bezaten ten tijde van het tot stand komen 
daarvan. 

De gemengde eigenaar, die de vereischte 
domicilieverklaring heeft afgelegd, of die 
krachtens art . XI geacht wordt die stilzwijgend 
te hebben gedaan, mag zijne bezittingen be
houden in den Staat waarin hij geen onder
daan is. ,,Il n'est pas tenu de se defaire i\ 
quelque epoque que ce soit, des possessions 
qu'il pourrait avoir dans Jes etats d'un souve
rain dont ii n'est pas sujet." Hij zal ten op
zichte van die eigendommen alle rechten ge. 
nieten daaraan verbonden, mag de inkomsten 
daarvan verteren waar hij wil en mag de goe
deren verkoopen en de opbrengst van dien 
verkoop overbrengen naar het land van zijn 
domicilie, zonder dat ten opzichte van die 
inkomsten of opbrengst eenig recht van terug
houding (jus detractionis) mag worden uitge
oefend. Dat voorrecht van - non detrac
tion - geldt echter alleen ten aanzien van de 
goederen,diede gemengde eigenaar heeft tijdens 
de ratificatie van het verdrag, tenzij die later 
verkregen goederen zijn verworven bij wege 
van erfenis, huwelijk of schenking en reeds 
b~j de ratificatie toebehoorden a.an een gemeng
de eigenaar (art. XIV. XV.). 

Niet alleen dus, dat het verdrag a.ls regel 
geldt voor hen die gemengd eigenaar waren 
in 1815, het viseert ook in de eerste plaats die 
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bezittingen, welke toen aan een gemengden 
eigenaar toebehoorden . Behalve uit het voor
afgaande volgt dat ook nit de biwndere be
paling van art . XVI. Daarbij wordt vast
gesteld, <lat met een proprietaire mixte zal 
worden gelij kgesteld de persoon, die bij het 
tot stand komen van het verdrag slechts in 
een der beide Staten bezittingen had, in het 
geval - en dus alleen in dat geval - dat deze 
eenig fortuin, bij wij7,e van erfenis, legaat, 
schenking of huwelijk mocht verwerven in 
het andere gouvernement. 

Noch degeen die proprietaire mixte was 
t en tijde van het sluiten van het verdrag, noch 
de daarmede gelijkgestelde, zal dus ooit de be · 
palingen van het verdrag kunnen inroepen, 
ten opzichte van goederen, welke hij daarna 
door koop zou hebben verkregen. 

Ten opzichte van het species proprietaire 
mixte, wier binnen een mijl van 7400 Meter 
van de grens gelegen bezittingen door die 
grens worden doorsneden, wordt in art. XVIII 
bepaald, qu'ils seront traites relativement 
a ces possessions, d'apres les principes les 
plus liberaux. De nadere uitwerking van 
dit beginsel kan ik hier ter zijde la.ten; 
de inhoud van dit artikel heeft de Hooge 
Raad reeds in zijn verw:ijzingsarrest opge
nomen. Op een punt vestig ik echter daarbij 
nog specie.al de aandacht. n.l. dat het recht 
tot vrij verkeer met werktuigen, opbrengst 
oogst enz. wordt gegeven aan de ,,proprietaires 
mixtes, leurs domestiques et les habitants. 
Ik meen daaruit n.l. een argument te mogen 
a fleiden, voor de stelling, dat dit verkeersrecht 
niet a.Ileen wordt gegeven a.an die gemengde 
eigenaren, die zelf hun door de grens door
sneden goederen exploiteeren, maar ook aan 
hunne pachters, voor welke stelling wellicht 
ook nog een beroep mag worden gedaan op 
art. XVII, dat eene eenvoudige verkeersgelegen
heid geeft a.an den ,,proprietaire mixte, ou a 
son fonde de pouvoirs." 

Naar mijn oordeel zou overigens het gebruik 
van de uitdrukking ,,proprietaire" ook op 
zich zelf den pachter niet uitsluiten, daar met 
het oo~ op den feitelijken toestand in het 
landbouwbedriji de verdedigde opvatting wel 
moet worden geacht overeenkomstig de bedoe
ling van de contracteerende partijen te zijn, 
daar andere de eigenaars van verpachte goede
ren zonder aannemelijke reden, toch de nadee
len zouden ondervinden, die men door het 
verdrag wilde voorkomen. 

Ik kom nu nader tot de vraag welke - voor 
zoover in deze zaak van belang - de beteeke-

nis en strekking moet worden geacht van art. 33 
van het Verdrag Nederland/Prui sen hierboven 
nader aangegeven. 

In Uw verwerpingsarrest werd reeds bcslist, 
dat dit artikel niet z66 beperkt kan worden 
opgevat, dat daarbij alleen vrijdom van in- en 
uitvoerrechten aan den gemengden eigenaar, 
wiens eigendommen door de landgrenzen 
werdeu doorsneden, wu zijn gegeven, doch, 
dat dit ar-tikel overeenkomstig zijne wordings
geschiedenis, zijn docl en strekking in die 
geest is te verstaan, dat daarbij voor die ge
mengde eigenaren werden weggenomen de 
nadeelen, die zij in hun bedrijf zouden kunnen 
lijden tengevolge van de omstandigheid, da.t 
hunne eigendommen door de landgrens worden 
doorsneden en van elkaar gescheiden. 

Met name werd bij dat artikel a.an die ge
mengde eigenaren het re<'ht verleend om stal
mest enz. alsmede a.lie soorten van ingezamelde 
oog~t in- en uit te voeren, zonder a.an eenig 
regt, hetzij voor in- nit- of doorvoer of antler 
van dien aard, onderhevig te zijn. Andere 
bepalingen betreffende gemengde ,.: '· . en 
zal men in dit verdrag tevergeefs zo k· u . Het 
geeft dus rechtstreeks gecn antwoord op de 
vragen, of het uitsluitend betrekking heeft 
op gemengde eigenaren of eigendommen, die 
op het tijdstip van het tot stand komen van 
dat traktaat voorhanden waren en indien dit 
niet moet worden aangenomen, op welke wijze 
dan de hoedanigheid van gemengde eigenaar 
of van gemengd eigendom moet zijn ontstaan. 
om de toepasselijkheid van het verdrag te 
mogen inroepen. Evenmin geeft het a.an, 
binnen welken atstand van de landgrenzen de 
gronden moeten zijn gelegen om dienaan
gaande voorrecht van vrij verkeer te kunnen 
genieten. 

Voor de Regeeringen van Nederland en 
Pruissen bestond niet die aanleiding tot uit
voerige regeling der positie van gemengde 
eigenaren, welke voor de met Rusland contrac
teerende mogendheden aanwezig was. In 
Rusland n.l., althans in sommige deelen 
daarvan en specie.al in die streken welke a.an 
Oostenrijk en Pruissen grensden, bestond in 
het algemeen een verbod voor vreemdelingen 
om grondbezit te verwerven en de verplich
ting om zich daarvan te ontdoen bijaldien zij 
dat hadden verkregen. 

Dat in het traktaat Nederland/Pruissen de 
desbetreffende bepalingen niet werden over
genomen, valt dus gereedelijk te verklaren ; 
de bepa!ing echter betreffende de gemengde 
eigenaren wier bezittingen door de grens wor-
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den doorsneden is zoo kenlijk eene navolging 
van de bedoelde met Rusland gesloten ver
dragsbepa l ingen, dat die bij de interpretatie 
van onze bepaling hun invloed niet kunnen 
missen. 

0ok voor ons art. 33 moet natuurlijk zekere 
begrenzing gelden, wat ook volgt uit art. 34 
in verband met de artt. 2, 3 en 4 van de voor
loopige Schikking van Aken dd0 26 Juni 1816 
in hetzel!de Staatsblad als het verdrag ge
publiceerd. Ik zou nu wi llen aannemen, dat 
het slechts geldt voor de eigendommen binnen 
een mijl van ± 7400 Meter van de landgrens, 
voorts, dat de bepaling in hoofdzaak op het 
oog heeft de gemengde eigenaren ten tijde van 
het tot stand komen van het verdrag. Immers 
die alleen konden door de ge,vjj zigde toestan
den worden benadeeld. 

Dat de bepaling betrekking heeft niet a.Ileen 
op de eigenaren in strikten zin maar ook op 
pachters van gemengde eigendommen, meen 
ik te mogen aannemen behalve op de boven 
aangevoerde gronden, ook nog met het oog op 
de hier gebezigde uitdrukking ,,landbouwers 
wier eigendommen doorsneden worden" enz. 
eene zeggingswijze die zeer gebruikelijk is ook 
waar men pachtboeren op het oog heeft. 
Voorts wijs ik in dit verband op art. 66 van 
het traktaat Nederland/Frankrijk van 28 Ma.art 
1820 (Recueil etc. bl. 768) in strekking aan 
ons art. 33 gelijk en waar gesproken wordt 
van les ,,proprietaires ou fermiers." 

Nu is ongetwijleld op grond van overwegin
gen van recht en billijkheid aan te nemen, dat 
de rechten van een gemengden eigenaar op 
bepaalde wijzen op anderen kunn en overgaan, 
doch op grond van de wordingsgeschiedenis 
van art. 33 en van de ratio daarvan, acht ik 
het geheel on~annemelijk, dat men zich de 
voorrechten in art . 33 a.an een gemengden 
eigenaar toegekend, zou kunnen verzekeren, 
door a.ls eigenaar of pachter van een grond

. stuk in een der landen, een aanliggend stuk 
in het andere land te koopen. Terwijl het 
artikel beoogt nadeelen weg te nemen, die 
men buiten zijn toedoen zou ondervjnden door 
de gewijzigde toestanden, brengt zoodanige 
kooper zich opzettelijk willens en wetens in 
de nadeelige positie van een eigenaar, wiens 
bezittingen door de grens worden doorsneden, 
maar is er dan ook geen enkele red~n, om 
dezen van de daaraan verbonden nadeelen 
t'e bevrijden. 

Nu staat in deze zaak vast, dat de in de 
dagvaarding bedoelde rogge afkomstig was 
van perceelen behoorende tot een complex 

land op Nederlandsch grondgebied binnen 
7400 Meter van de landgrens gelegen, in eigen
dom toebehoorende a.an de Gemeente Bergen, 
in erfpacht bij Gerbers Landbaugesellschaft, 
in een landbouwbedrijf geexploiteer.d door 
die vennootschap met onmiddellijk daaraan 
grenzende op Pruissisch gebied gelegen 35 Aren 
haar in eigendom toebehoorend en dat die 
rogge werd overgebracht naar de op dat stuk 
gelegen voorraadschuren. (Vgl. de 16• en 
14• overw. van het bestreden arrest .) Mede 
echter moet m.i. a.ls vaststaand worden aan
genomen, da.t die 3!'i Aren op Pruissisch gebied 
gelegen, eerst in of omstreeks 1910 door aan
koop zijn verkregen door den toenmaligen 
pachter van de bovenbedoelde op Nederlandsch 
gebied gelegen terreinen en verder dat daarna 
clan weer genoemde vennootschap daarvan 
door koop eigenaar is geworden (vgl. de 17•, 
18• en 19• in verband met de 14• overweging.) 

0nder deze omstandigheden kon r equirant 
naar mijn oordeel nooit met vrucht een beroep 
doen op bedoeld art. 33 en kan ik mij met 
's Hofs beslissing geheel vereenigen. Het 
middel acht ik ongegrond. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 

Gehoord het verslag van den Raadsheer 
Fentener van Vlissingen ; 

Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
Conclusie Adv.-Gen.) ; 

0 ., dat a.an den requirant bij inleidende dag
vaarding was t elastegelegd en bij het bestre
den arrest - met zijne schuld daaraan -
wettig en overtuigend bewezen is verklaard : 

dat mj op 8 Maart 1918 t e Bergen heeft ver
voerd ongeveer 471/2 K .G. rogge, zulks in een 
niet binnenwaartsche richting op terrein ge
legen tusschen de naar aanleiding van art. 177 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(S. 38) vastgestelde linie eenerzijds en Duitsch
land anderzijds, en zonder dat dit vervoer ge
dekt was door eenig daarvoor geldig en tot 
dat goed betrekkelijk document tot uit- of 
doorvoer of door eenig binnenlandsch paspoort, 
en dat goed te Welsche-hut t en uitvoer naar 
Duit~chland heeft aangegeven aan den waar
nemenden 0ntvanger der Invoerrechten en 
kommies der Directe Belastingen G. G. Klein; 

Dat deze feiten zijn gequalificeerd en te dier 
zake aan den requirant straf is opgelegd, gelijk 
hierboven is vermeld; 

0 . , dat deze veroordeeling is uitgesproken, 
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nadat een beroep van deze requirant op art. 33 
van het Grenstractaat van Aken van 26 Juni 
1816, hetwelk, naar zijn beweren, de straf
baarheid van de bewezen verklaarde hande
lingen zou uitsluiten, was verworpen; 

dat het Hof daartoe is geleid door deze over
weging, dat, wel is wa.ar vaststaat, dat de in 
de dagvaarding bedoelde rogge afkomstig was 
va.n perceelen behoorende tot do 300 H.A. la.nd 
op Nederlandsch gebied, in eigendom toebe
hoorende aan de gemeente Bergen, in erfpacht 
bij Gerbers Landbangesellschaft, welke in een 
\andbouwbedrijf wordt geexploiteerd door die 
door den requirant beheerde vennootschap met 
de onmiddellijk daaraan grenzende op Duitsch 
gebied gelegen 35 aren haa.r in eigendom toe
behoorend en dat de rogge werd overgebracht 
naar de op die 3?i aren gelegen voorraad-
churen der vennootschap, doch da.t desonda.nks 

het beroep van den requirant op gezcgd art. 33 
hem niet kan baten ; 

dat toch mede gebleken is, da.t eerst in of 
omstreeks 1910 die eenheid van landbouw
bedrijf is ontstaan, aanvankelijk in perceelen, 
gedeeltelijk in pa.cht, gedeeltelijk in eigendom, 
laatstelijk gedeeltelijk in erfpacht en gedeel
telijk in eigendom; 

dat, ook wanneei: men aanneemt, dat de 
·vennootschap, nu zij is eigena.res van een deel 
en erfpachtster van het overige, thans is een 
gemengde eigenaresse in den zin van het trac
taat van Aken, in elk geval hoegenaamd niet 
gebleken is van het bestaan van een gemengden 
eigenaa.r van het door de vennootschap ge
exploiteerde complex, tijdens het tot stand 
komen van gezegd tra.ctaat op ~6 Juni 1816, 
veel minder van een sindsdien onafgebroken 
voortgezetten gemengden eigendom ; 

da.t meergemeld a.rt. 33, hetwelk onder be
paa.lde omstandigheden een recht van vrij 
verkeer verleende tusschen in een hand zijnde 
en a.an weerszijden der grens gelegen eigendom
men, blijkens zijn strekking, - waarmede de 
tekst niet in strijd is - a.lleen betrekking heeft 
op hen, wier gemengde eigendom bestond, toen 
de nieuwe grens werd getrokken, doch geens
zins zoodanig recht van vrij verkeer ook toe
stond a.an personen, die na het vaststellen der 
grens toevalligerwijze gemengde eigenaars 
werden of zich opzettelijk dit maakten; 

0., dat tegen 's Hofs beslissing wordt opge
komen met het eenig middel van cassa.tie, ter 
toelichting waa.rvan is a.angevoerd, dat de 
tekst van art. 3a zoo algemeen mogelijk luidt 
en de door het Hof aangenomen beperking 
niet toelaat, terwijl de strekking dier bepaling, 

l\i20. 

welke in het algemeen zou beoogen het grens
verkeer te vergema.kkelijken, evenmin ge
doogt het alleen op de toenmalige grensbe
zitters toepasselijk te verklaren ; 

0. dienaangaande: 
dat inderdaad de ruim gestelde tekst van het 

onderwerpelijk artikel aan 's Hofs opvatting 
geen steun geeft ; 

dat ook het verband met a.ndere artikelen 

van het tractaat van Aken emstigen twijfel 
wekt of de beperking, die het Hof daarin leest . 
strookte met de opvatting van de partijen, 
die het trac-taat sloten ; 

dat met name art. 324. hetwelkaanfabrikan
ten voordeelen wil toekennen ,,analogues a 
ceux stipules par !'article presedent en faveurdes 
cultivateurs", b1~jkens het Arrangement pro
v soire" eene maand na het aangaan van het 
tractaat van Aken ter uitvoering van art. 34 
gesloten, een regeling beoogde, die niet uit
sluitend zou geld n voor hen die in 1816 aan 
de in de bedoelde voorloopige schikking ge
stelde voorwaarden voldeden en deze om
standigheid grond oplevert om ook in het 
verwante art. 33 niet de beperking te lezen, 
die het Hof er in vindt ; 

dat deze bovendien niet strookt met wat 
door Jaatstgenoemde bepaling werd beoogd ; 

dat zij immers in het tractaat werd opge
nomen om ,,les cultivateurs, dont les propriete's 
sont situees partie en dec;:a et partie en dela 
des fronti!lres" te vrijwaren voor de nadeelen. 
die zij in hun bedrij{ zouden kunnen lijden 
tengevolge van de omstandigheid, dat hun 
eigendommen door de landsgrens werden 
doorsneden en van elkaar gescheiden ; 

dat daarbij dus de bedoeling voorzat, de 
natuurlijke eenheid van bedrijf, di.e overal 
wordt aangetroffen, waar aaneengesloten lan
derijen in een hand worden geexploiteerd, 
niet door de belemmeringen, welke de grens
scheiding met zich brengt, te doen versto
ren: 

dat deze strekking medebrengt, vooreerst, 
dat de woorden ,,propriete's situees partie en 
dec;:a, partie en dela des frontieres", die, naar 
hun letterlijke beteekenis evenzeer kunnen 
doelen op gronden, die - op welken afstand 
ook daa.rvan verwijderd - ai.tn weerszijden 
der grens liggen, als op landerijen, die aan de 
grens samen komen en met elkander een com
plex vormen, moeten worden opgevat in laatst
bedoelden engeren zin en dus moeten geacht 
worden hetzeltde uit te drukken als wat de 
artt. 20 en 28 van de in 1815 tusschen Rusland 
en 0oatenrijk en Rusland en Pruissen gesloten 
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tracta.ten, welke, evena.ls bet tractaat van I der toegepaste wetsartikelen en de oplegging 
Aken in bet verdrag van Weenen zijn ingelascbt van stra.f; 
en daarmede een gebeel uitma.ken, noemen: En te dien aa.nzien recbtdoende ten princi-
,,possessions coupees par la frontiere"; pale_ krachtens a.rt. 105 der Wet op de Rech-

in de tweede pla.ats : da.t, wa.a.r a.rt. 33 ,,les I terlijke Orga.nisatie; 
cultivateurs" en dus de bebouwing op den Ontslaat den requirant ter zake van het 
voorgrond stelt, het enkele gebruik van het hem telastegelegde van alle recbtsvervolging. 
woord ,,propriete's", ook al wordt dat in de (N. J. ) 
Hollandsche vertaling van het tractaat weer-
gegeven door ,,eigendommen", niet recht- 29 November 1920. ARREST van den Hoogen 
vaardigt de gevolgtrekking, dat de bepaling Raad. 
slechts zou gelden voor die, door de grens De bepaling eener gemeenteverordening, 
doorsnedcn landerijen, welke in den zin van welke in hare algemeenheid handelingen 
art. 625 B. W., a.an een en denzelfden persoon verbiedt (i. c. het venten enz. van gedrukte 
in eigendom toebehoorden ; stukken) ook dan wanneer zij elk karakter 

maar ten slotte ook, dat, waar de belemme- van openbaarheid missen en de openbaar-
ringen door de aanwezigheid der grens a.an heid daarbij in geen enkel opzicht is be-
de eenbeid van landbouwbedrijf in den weg trokken, mist verbindende kracht . 
gelegd, even storend werken, als die eenheid Al draagt het boofdstuk der verordening, 
later is ontstaan, er geen grond is om met waarin boven.bedoelde bepaling voorkomt, 
bet Hof de werking van art. 33 te beperken het opschrift ,,Straatpolitie" en. .al mocht 
tot landerijen, die reeds tijden.s het tot stand- hieruit de bedoeling van den gemeenteraad 
komen van bet tractaat in een bancl werden blijken, om bij dit voorschrift uitsluitend 
geiixploiteerd ; een regeling te geven met betrekking tot de 

O., dat in het onderhavige geval door het openbare straten en wegen, deze beperking 
Hof feitelijk is _vastgesteld, dat de door den is niet in den duidelijken tekst van het 
requirant beheerde vennootscbap als een ge- a rtikel neergelegd. Gedeeltelijke verbind-
heel exploiteert een aantal bij haar gelegen baarheid nl. voorzoover betreft openbare 
met een perceel haar in eigendom toebehooren- straten, door den H·. R. verworpen (an-
den grond op Duitsch grondgebied a.an de ders Rb). 
eerste onmiddellijk aansluitende, en dat het (Gemeentewet art. 135.) 
verboden vervoer, waarvoor de requirant 
terecht stond, zich heett bepaald tot het bren
gen der op de Nederlandscbe la.nderijen ge
teelde rogge naar de op bet Duitscbe perceel 
gebouwde voorraadschuren ; 

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

Raden : ·Mrs. C. O. Segers, H. M. A. Savel
berg, Jhr. P : L. van Meeuwen en B. Ort. 

C. A. M. enz., wonende te Haarlem, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr. -Rechtbank te Haarlem van 24 Juni 1920, 
enz. (zie hiervoor cone!. Adv.-Gen.), namens 
gereq. gepleit door Mr. P. Tideman te Haar
lem.) 

0., dat waa.r art. 33 van het tractaat van 
Aken, gelijk in het hierboven vermeld arrest 
van den Hoogen Ra.ad is uiteengezet, in vollen 
omvang is blijven gelden, ook na en ondanks 
de uitvaardiging van het verbod van uitvoer, 
dat de requirant zou hebben overtreden, inder
daad onder de omstandigheden a.ls in dit ge-
ding a.ls vaststaande zijn aangenomen, het Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr_ 

a.an den requirant telastegelegde vervoer, Tak. 
op grond van art. 33, zooals dat blijkens de Art. 55bis der ,,Algemeene Politieverorde
bovenstaande beschouwingen moet worden ning voor Haarlem" luidt sedert 13 Augustus 
begrepen, straffeloos kon geschieden; 1919 aldus: ,,Met boete van ten hoogste f 25 

dat dus het middel is gegrond en het be- of hechtenis van ten hoogste zes dagen wordt 
streden arrest, voor zoover de requirant daarbij gestraft : 
is veroordeeld, niet kan worden in stand ge- a. Ieder, die bij het om niet of t e koop 
houden; aanbieden van gedrukte stukken, roept of 

Vernietigt het arrest door bet Gerechtshof schreeuwt; 
te Arnhem op 5 Februari 1920 in deze zaak b. Ieder, die het 
gewezen, voorzoover betreft de a.an het bewezen- neming van gedrukte 
verklaarde gegeven qualificatie, de aimhaling luidkeels aanbeveelt; 

koopen of de kennis
of ongedrukte stukken 
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c. led.er, die door middel van een reels.me- den bekla.a.gde worden toegegeven dat de ver
bord, of met luider stemme den inhoud van bodsbepa.lingen van art. 55 der Algemeene 
vorenbedoelde stukken geheel of gedeeltelijk Politieverordening van Ha.arlem, hoewel cla.t 
bekend maakt, of door middel van een reels.me- artikel voorkomt in het Hoofdstuk ha.nde
bord, of door zichtba.re teekenen, of door lende over straatpolitie, niet a.Ileen sla.an op 
gera.asma.kende middelen op de bedoelde stuk- ha.ndelingen, die op de openba.re stra.ten en 
ken of den inhoud daarvan de aandacht ves- wegen zijn gepleegd, zulks niet wegneemt, 
tigt. Voorzoover zij den overtreder toebe- dat laatstbedoelde handelingen mede onder 
hooren, kunnen de stukken worden verbeurd die verbodsbepa.lingen begrepen zijn en zij 
verkla.a.rd." in zoo verre zonder eenigen twijfel vallen bin-

Aan requirant nu werd bij inleidende <lag- nen de bevoegdheicl van den gemeent,ewet
vaarding telastegelegd: ,,dat hij in de gemeente gever, zoodat waar aan beklaa.gde is telaste
Haarlem, op 9 Ma.art 1920 des namidda.gs gelegd, dat hij een dier handelingen op de open
omstreeks 8.45 uur op den openbaren weg bare straa.t pleegde, de Kantonrechter de stra.f
- de Groote Houtstraat - heeft geloopen bepaling van a.rt. 55bis terecht heeft toege
met gedrukte stukken - exemplaren van het past." 
bla.d getiteld ,,de wapens neder" - terwijl Als cassatiemiddel tegen de meening der 
hij de aanda.cht van het alda.ar passeerende Rechtbank is tha.ns gepleit: ,,Verkeerde toe
publiek op gemelde stukken heeft gevestigd passing of schencling van artt. 2, 44 en 58 R. 0., 
door een exemplaar geheel opgevouwen met 11 der wet A. B., 135, 162, 152 der Gemeente
de voorpagina naar voren gekeerd, waarop wet, 7 der Grondwet, 55bis . aanhef j0 • c der 
in voor meergemeld publiek duidelijk leesbare Algemeene Politieverordening der gemeente 
letters de titel ,,de wapens neder" en daar- Haarlem van 4 Juli 1894, laatstelijk gewijzigd 
onder' ,,stakingsnummer" te lezen was, met 7 April 1920: onder meer door in het vonnis 
beide handen voor zijn lichaam ter hoogte niet te vermelden de a.rtikelen der wet, welke 
van de borst te dra.gen, terwijl hij zich links worden toegepa.st ; door den grond voor straf
en rechts wendde met de woorden : ,,de wapens verzwaring te ontleenen aan eene veroordee
neder, kost 3 cent", terwijl tijdens het plegen ling, uitgesproken niet wegens gelijke over
van die overtreding nog geen jaar was ver- treding ; 
loopen sedert eene vroegere veroordeeling door a.rt. 55bis aanhef j0 • c der voormelde 
wegens gelijke overtreding onherroepelijk was Politieverordening verbindend te verklaren." 
geworden." In ha.a.r eerste onderdeel mist de grief feite-

Met vernietiging eener ~slissing van den lijken grondsla.g. Hierboven toch zeide ik 
Kantonrechter te Ha.a.rlem van 21 April be- reeds, da.t de Rechtbank toepast ,,art. 55bis 
vorens verklaarde de Arr.-Rechtba.nk aldaa.r aa.nhef c der Algemeene Politieverordening 
bij vonnis van 24 Juni j.l. clit feit wettig en van Haarlem van 4 Juli 1899, laatstelijk ge
overtuigend bewezen, qualificeerde het a.ls: wijzigd 7 April 1920 en art. 162 der Gemeente
,,In de Gemeente Haarlem door zichtbare wet" en niet a.rtikel 18 Sr. en 219 Sv., welke 
teekenen op gedrukte stukken de aa.nda.cht bepalingen het gegeven verbod en de tegen 
vestigen, terwijl tijdens het plegen van de overtreding daa.rva.n bedreigde straf bevatten 
overtrecling nog geen jaa.r is verloopen sedert en dus den onmiddellijken grondslag der ver
eene vroegere veroordeeling van den schuldige oordeeling uitmaken. 
wegens gelijke overtrecling onherroepelijk is Het tweede onderdeel schijnt mij evenwel 
geworden", en veroordeelde requira.nt des- juist. Het vonnis immers doet de aangeno
wege in eene hechtenisstraf van drie dagen men wettelijke herha.ling van overtrecling 
met bevel tot vernietiging van de inbeslag- steunen o. a. op ,,een extract uit een vonnis 
genomen drie exempla.ren van het bla.adje van het Kantongerecht te Haa.rlem van 7 Janu
,,de wa.pens neder", da.arbij toepa.ssende ,,a.rt. a.ri 1920 op tegenspraak gewezen", inhoudende, 
55bis a.a.nhef en c der Algemeene Politiever- dat requira.nt is schuldig verklaard a.an ,,over
ordening voor Ha.a.rlem van 4 Juli 1899, laa.t- trecling van art. 55bis a der Algemeene Politie
stelijk gewijzigd 7 April 1920, a.rt. 162 der verordening der gemeente Haa.rlem". Ver
Gemeentewet" en ,,gezien a.rt. 18 Sr. en 219 gelijkt men nu a.rt. 55bis a met het toegepa.st 
Sv." voorschrift van art. 55bis c, da.n za.l men zien, 

-;-er ontzenuwing der gevoerde verdecliging da.t da.a.rin telkens ongelijksoortige feiten zijn 
sluit de uitspraak met de na.volgende over- I vervat, zoodat a.rt. 162 der Gemeentewet niet 
weging : ,,da.t al kan aan den raadsma.n van had mogen worden aangewend .. 
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A.an het zooeven besproken onderdeel had 
eigenlijk de behandeling van het derde be
hooren vooraf te gaan, daar dit de verbind
ba.arheid van art. 55bis bestrijdt. 

In zooverre versclult het thans van kra.cht 
zijnde art. 55bis van de Ha.a.rlemsche Polit ie
verordening van zijn voorganger, dat in het 
laatste de Gemeentera.ad zich beperkte tot het 
uitvaardigen van een verbod geldende voor 
,,op of a.an den openbaren weg", welke beper
king in het eerste is t eruggenomen. 

In t al van arresten - Mr. Ledeboer geeft 
ze in zijne conclusie, voora.fgaande aa.n Uwe 
beslissing van 28 J nni 1920 (W. 10616, N. J . 
1920 blz. 810, Red.) - leert Uw R aad, dat 
art. 7 der Grondwet onverkort la.at de bevoegd
heid van den gemeentelijken wetgever, om 
de verspreiding van gedrukte stukken op de 
open bare straa.t, zonder ha.ar in het algemeen 
t e verbieden of van een voora.fgaand verlof 
afhankelijk t e stellen, t e onderwerpen a.an 
voorschriften in het belang der openbare orde. 

Het is nu de vraa.g, of de Haa.rlemsche wet
gever, gebruik makende va n de hem door 
art. 135 der Gemeentewet verleende en door 
art. 7 der Grondwet onaangetaste bevoegd
heid, de grenzen da.arva.n niet overschreden 
heeft bij de uitvaardiging der aan het hoofd 
dezer eonelusie afgedrukte bepaling. 

Ik beant woord haar bevestigend. I mmers 
de vastgest elde verboden gelden niet enkel 
op en la.ngs de openbare wegen, doch zij wen
schen door t e dringen t ot zelfs in de huiska.mer 
der ingezetenen. Ik ka.n mij niet denken, dat 
de openbare orde tot zoover zou reiken en daar 
bescherming zou noodig hebben of zou knn
nen worden aangerand. 

Intusschen zou het kunnen, gelijk de Recht
bank schijnt . t e meenen, dat door deze wet
gevende excessen van den Gemeentera.a.d niet 
het geheele voorsehrift van art. 55bis met 
onverbindbaarheid getroffen wordt, maar dat 
enkel de onverbindbaarheid zich bepaalt voor
zoover het voorschrift andere plaat sen wil 
beheerschen dan de openbare wegen en de 
onmiddellijke omgeving daarvan. 

Ik betwijfel dit echter. Wel is wa.ar is het 
a.rtikel opgenomen in het Hoofdst uk a.ls op
sehrift dragend ,,Stra.a.tpolit ie", waaruit men 
zou knnnen a fleiden , dat !outer bedoeld is een 
regeling te geven voor stra.t en en wegen, doeh 
dit argument moet a.fstuiten op den duidelijken 
t ext van het verbod, da.t a.ls gevolg van eene 
wilsuit ing zieh zonder onderscheid opwerpt 
niet enkel als beschermer der open bare orde, 
doch bovendien ingrijpt in het priva.at ver-

keer, wa.a.rtoe de Gemeentera.a.d k:rachtens 
a.rt. 135 der Gemeentewet onbevoegd is. 

Ik concludeer mitsdien tot vern.ieti"ging van 
het vonnis der Arr.-Recht bank te Ha.a.rlem, 
enkel voorzoover bet bewezene werd gequali
fieeerd en deswege stra.f werd opgelegd, voorts 
tot ontslag van reehtsvervolging van requira.nt 
wegens niet-strafbaarheid van heh bewezene 
met bevel tot terugga.ve der stu,kken va.n over
t uiging, a.a.n hem binnen a.cht de.gen na. da.g 
t eekening van Uw te vellen arrest en tot ver 
werping van het beroep voo:r het overige. 

De H ooge Ra.a.cl, enz. ; 

Gehoord bet versla.g va.n den Ra.a.dsheer Ort ; 
Gelet op het middel va.n eassat ie, namens 

den requira.nt voorgesteld bij pleidooi, lui 
dende : (zie Cone!. Adv. -Gen. ; 

0 ., dat bij het best reden vonnis, in overeen 
stemming met hetgeen bij inleidende da.g
vaa.rding werd t elastegelegd, wettig en over
tuigend bewezen is verkla.ard, met requirants 
sehuld daa.raan, dat enz. (zie Cone!. Adv.
Gen.) ; 

da.t dit feit is gequa.lifieeerd en deswege 
met toepassing, onder andere van art. 55bis 
a.anhef en c der Algemeene P olitieverordening 
voor Haarlcm van 4 Jnli 1894, laatst elijk ge
wijzigd 7 April 1920 en art. 162 der Gemeente
wet, straf is opgelegd, gelijk hiervoren is ver
meld; 

0., dat a.rt. 55bis dier Algemeene Politie
verordening luidt a.ls volgt : (zie Cone!. Adv.
Gen. ) ; 

0. nu ten a.anzien van de bij bet middel van 
cassatie aangevoerde grieven : 

Wat de eerste grief hetreft : 
dat het vonnis inhoudt zoowel art. 55bis, 

a.anhef en c der Algemeene P olitieverordening 
voor Haarlem, a.ls art. 162 der Gemeentewet 
en mitsdien de a.rtikelen, bevattende de ver 
bods- en st ra fbap:1lingen , die den onmiddel
lijken grondslag der veroordeeling uitmaken , 
waarvan de vermelding in het vonnis, inge
volge bet, in het middel niet genoemde art . 
221 Sv. is voorgeschreven, zoodat de grief 
feitel ijken grondslag mist; 

Wat de derde grief betreft: 
dat de R echt bank op een namens beklaagde 

gevoerd verweer, dat art. 55bis der vo01·melde 
Politieverordening verbindende kracht zoude 
missen , overwoog : 

,,dat al kan a.an den raadsman van den be
klaagde worden toegegeven, dat de verbods
bepalingen van art. 55 (lees : art. 55bis ) der 
Algemeene P olitieverordening voor Haarlem, 
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hoewe1 (la.t a.rtikel voorkomt in het Hoofdstuk, I 0., dat derhalve requira.nts grief, dat art, 
ha.ndelende over straatpolitie, niet a.lleen sla.an 55bis a.a.nhef juncto c der meergemelde Politie
op ha.ndelingen, die op de openbare stra.ten verordening verbindend werd verklaard, 1s 
en wegeu zijn gepleegd, zulks niet wegneemt, gegrond en hij, nu het telastegelegde en be
dat laatstbedoelde handelingen mede onder wezenverklaa.rde ook niet elders strafbaa.r 
die verbodsbepa.lingen begrepen zijn en zij in wordt gesteld, van alle rechtsvervolging te 
zooverre zonder eenigen twijfel vallen binnen dier zake had behooren te zijn ontslagen ; 
de bevoegdheid van den gemeentewetgever, 0., dat wegens de gegronclheid van dit 
zoodat. waar a.an beklaagde is telastegelegd onderdcel van het middel, de daarbij aange
dat hij een dier handelingen op de openbare voerde tweede grief buiten beschouwing kan 
straat pleegde. de Kantonrechter de stra.fbe- blijven ; 
palingen van art. 55bis terecht heett toege- Vernietigt het bestreden vminis in deze 
past"; zaak door de Arr.-Rechtbank te Haarlem op 

dat echter de Hooge Raad dit oordeel niet 24 Juni 1920 in hooger beroep gewezen, be-
juist acht ; halve voor zoover daarbij het in deze zaak 

dat immers de Gemeenteraad aan art. 135 gewezen vonnis van den Kantonrechter te 
der Gemeentewet de bevoegdheid ontleent Haarlem van 21 April 1920 is vernietigd en 
tot het ma.ken van de verordeningen, die in voorzoover betreft de door de Rechtbank 
het belang der openbare orde, zedelijkheid uitgesproken bewezenverklaring van het te
en gezondheid worden vereischt en van andere, lastegelegde en requirants schuld daaraan ; 
betreffende de huishouding der Gemeente; Rechtdoende ten principale krachtens art. 

dat echter meergenoemd art. 55bis in zijne 105 R. 0 . ; 
algemeenheid de daarin genoemde handelin- Verklaart de telastegelegde en bewezen 
gen verbiedt en met straf bedreigt, ook dan feiten niet strafbaar ; 
wanneer zij elk kara.kter van openbaarheid Ontslaat den requira.nt te dier zake van alle 
missen en de openbare orde daarbij in geen rechtsvervolging: 
enkel opzicht is betrokken, en derhalve zoo- Gelast de teruggave van de in beslag ge
danige verordening verder reikt dan de rege- nomen drie exemplaren a.an den requirant na 
lingsbevoegclheid aan den gemeentelijken wet- verloop van acht de.gen na de uitspra.ak van 
gever bij voormeld artikel der Gemeentewet dit arrest. (N. J.) 
toegekend met betreklring tot de daarbij met 
name aangeduide onderwerpen ·en de huis
houding 

0

der gemeente ; 
dat uit dien hoofde het artikel verbindende 

kracht mist ; 
dat dan ook de stelling der Rechtbank, a.ls 

zoude het artikel voor zoover de daarbij om
schreven handelingen op openbare stra.ten of 
wegen worden gepleegd, als rechtsgeldig moe
ten worden aangemerkt, niet kan worden 
aanvaard, omdat de bepaling bevat de on
splitsbare wilsverklaring van den plaatselijken 
wetgever t en opzichte van de daarin omschre
ven handelingen, waar ook in de gemeente 
Haarlem gepleegd en mitsdien een in zijn 
geheel onbevoegdelijk gegeven voorschritt ; 

dat wel is waar het voormeld artikel is op
genomen in Hoofdstuk III der Algemeene 
Politieverordening, het opschritt voerende 
,,straatpolitie", maar dat, al mocht daaruit 
de bedoeling van den Gemeenteraad blijken, 
om bij dit in dat Hoofdstuk voorkomende 
voorschritt, uitsluitend eene regeling te geven 
met betreklring tot openbare straten en wegen, 
deze beperking in den duidelijken tekst van 
het artikel niet is neergelegd ; 

1 December 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Reglement voor den Tolkendienst 
bij de Gezantschappen en Consulaten in 
Ohimi en Japan, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 4den Juni 1910 (Staats
bi.ad n°. 156), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 16den Decem
ber 1919 (Staatsbl.ad n°. 812). S. 835. 

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

Buitenla.ndsche Zaken van den 5den Novem-
ber 1920, Kabinet van den Mfoister n°. 3 ; 

Den Raad van State gehoord (advies va.n 
den 23sten November 1920) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den 29sten November 
1920, Kabinet van den Minister n°. 3 ;. 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 4 Juni 1910 

(Staatsbl.ad n°. 156) tot vaststelling van een 
Reglement voor den Tolkendienst bij de Ge
zantschappen en Consulaten in China en Japan, 
gewijzigd bij Onze besluiten van 30 Mei 1918 
(Staatsbl.ad n°. 301) en 16 December 1919 
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(Staatsblad n°. 812) worden de volgende wijzi
gingen en a.anvullingen gebracht: 

Art. 3. In de eerste zinsnede wordt in 
plaats van ,,Chineesche geschreven taal" ge
lezen : ,,Chineesche taal". 

Art. 5. H et eerste lid wordt gelezen als 
volgt: 

,,Hij, die ingevolge artikel 2 voor de op
leiding tot den Tolkendienst in Japan is aange
wezen, bekwaamt zich ondcr leiding van den 
Hoogleeraar voor het Japansch aan de Rijks
Universiteit te Leiden in de Japansche taal". 

In het derde lid wordt in plaats van ,,talen" 
gelczen : ,,ta.al". 

Art. 7. In het tweede lid wordt in plaa.ts 
van ,,1200" gelezen : ,,1500" en in plaats van 
,,f 75" gelezen : ,,ten hoogste f 150". 

Art. 8. In plaats van ,,1800" wordt ge
lezen : ,,2500". 

Art. 9. In plaats van ,,f 600 voor vestigings
kosten" wordt gelezen: ,,£ 1500 voor uit
rustings- en vestigingskosten" . 

Art. 10. In plaa.ts van ,,twee jaren" wordt 
gelezen : ,,ecn jaa r". 

Art. 14 wordt gelezen als volgt : ,,Tolken 
der eerste en tweede klasse dragen, wanneer 
zij bij Ons Gezantschap te Peking of te Tokio 
zijn gepla.atst, den titel van secretaris-tolk. 
In bijzondere gevallen kan door Ons die titel 
ook aa.n een a.djunct-tolk word.en verleend. 

Tolken der eerste en tweede klasse kunnen, 
bij gebleken geschlktheid daarvoor, overge
pla.atst worden bij den Consula.iren dienst in 
het land waar zij als tolk werkza.a.m zjjn ge
weest. 

Ook kan door Ons aan eenen tolk der tweede 
of der eerste klasse cen diplomatieke of con
sulaire titel worden verleend. Bij ontslag of 
overplaatsing vervalt die titel van rechtswege"• 

Art. 15 wordt gelezen als volgt : 
,,De aanva.ngsjaa.rwedde der a.djunct-tolken 

bedraagt f 4000 ; dit bedrag wordt telkens na. 
twee jaren dienst a.ls zooda.nig met f 200 ver
hoogd, totdat een bedrag van f 5000 is bereikt". 

Art. 16 wordt gelezen a.ls volgt: 
,,De aanvangsja.a.rwedde der Tolken der 

tweede klasse bedraagt f 4800 ; dit bedrag 
wordt telkens na twee ja.ren dienst a.ls zoodanig 
met f 300 verhoogd, totda t een bedrag van 
f 6000 is bereikt". 

Art. 17 wordt gelezen als volgt : 
,,De aanvangsjaarwedde der Tolken der 

eers,te kla.sse bedraagt f 5500; dit bedrag,wordt 
telkens na twee jaren dienst a.ls zoodanig met 
f 500 verhoogd, totdat een bedrag van f 9000 
is bereikt". 

Art. 18 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Het genot der ja.arwedden gaa.t in met den 

dag waarop de benoeming inga.a.t. Bija.ldien 
in het besluit van benoeming geen datum van 
ingang is vermeld, ga.at de jaa.rwedde in met 
den da.g wa.a.rop het a.mbt wordt aanva.a.rd. 

De toekenning van de periodieke verhoo
gingen geschiedt door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken" . 

Art. 19. Een tweede lid wordt toegevoegd, 
luidende a.ls volgt: ,,Bij bevordering in rang, 
niet gepaa.rd met verandering van sta.ndplaats, 
za.l het beclrag, dat t er vergoeding der kosten 
van vestiging wordt verleend, te za.men met 
hetgeen uit dien hoofde bij de voora.fga.ande 
a.a.nwijzing van die standplaa.ts werd toege
kend, het maximum niet overschrijden, dat 
voor den nieuwen rang is vastgesteld". 

Art. 22 wordt gelezen a.ls volgt : 
,,Tolken genieten eene verblijfsvergoeding, 

welke door Ons voor elken post en elken rang 
afzonderlijk wordt va.stgesteld". 

Art. II. De bij a.rtikel I aangebrachte 
wijzigingen en aanvullingen zullen worden 
gea.cht in werking te zijn getreden den lsten 
Janua.ri 1920. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk gepla.atst zal worden in het Staatsblad 
en wa.arvan a.fschrift za.l worden gezonden a.an 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den lsten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1920.) 

1 Decembe:r 1920. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Reglement voor den Tolkendienst 
bij de Geza.ntscha.ppen en Consula.ten in 
Turkije, met inbegrip van Egypte, in 
Marokko en in Pe:rzie, vastgesteld bij 
Koninklijk Besluit van den 12den Juli 1909 
(Staatsblad n°. 268). S. 836. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordra.cht van Onzen Minister van 

Buitenla.ndsche Za.ken van den 5den November 
1920, Kabinet van den Minister n°. 3; 

Den Raad van State gehoord (a.dvies van 
den 23sten November 1920) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den 29sten November 
1920, Ka.binet van den Minister n°. 3 ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n t e 
bepalen: 
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Art. I. In Ons besluit van 12 Juli 1909 
(Staatabla<l n°. 268) tot vaststelling van een 
Reglement voor den Tolkendienst bij de Ge
zantschappen en Consulaten in Turlcije, met 
inbegrip van Egypte, in Marokko en in Perzii!., 
worden de volgende wijzigingen en aanvul
lingen gebracht : 

Art. 5. In het tweede lid wordt in plaats 
van ,,1000" gelezen ,,1500". 

Art. 7. De laatste zinsnede van het tweede 
lid wordt gelezen a.ls volgt : ,,Gedurende het 
in de eerste alinea van dit artikel bedoelde jaar 
geniet cle candidaat eene toelage van f 250 
per ma.and in het buitenland en van f 125 per 
maand in het binnenland". 

Art. 9. H et tweede lid wordt gelezen als 
volgt : ,,Hij geniet eene bezoldiging van f 2500 
per jaar en eene toelage voor uitrustings- en 
vestigingskosten van f 1500". 

Art. 15 wordt gelezen a.ls volgt : ,,De aan
vangsjaarwedde der adjunct-tolken bedraagt 
f 4000 ; dit bedrag wordt t elkens na twee 
jaren dienst als zoodanig met f 200 verhoogd, 
totdat een bedrag van f 5000 is bereikt. 

Art. 16 wordt gelezen a.ls volgt : ,,De aan
vangsjaarwedde der tolken der tweede klasse 
bedraagt f 4800; dit bedrag wordt telkens na 
twee jaren dienst als zoodanig met f 300 ver
hoogd totdat een bedrag van f 6000 is bereikt". 

Art. 17 wordt gelezen als volgt : ,,De aan
vangsjaarwedde der tolken der eerste kla.sse 
bedraagt f 5500 ; dit bedrag wordt telkens na 
twee jaren dienst a.ls zoodanig met f 500 ver
hoogd, totdat een bedrag van f 9000 is bereikt". 

Art. 18 wordt gelezen a.ls volgt : ,,Het genot 
der 3aarwedde gaat in met den dag waarop de 
benoeming ingaat. Bijaldien in het besluit 
van benoeming geen datum van ingang is ver
meld, gaat de jaa.rwedde in met den dag, 
waarop het ambt wordt aanvaard. 

De toekenning van de periodieke verhoo
gingen geschiedt door Onzen :Minister van 
Buitenlandsche Zaken". 

Art. 19. E en tweede lid wordt toegevoegd, 
luiclende a.ls volgt : ,,Bij bevordering in rang, 
met gepaard met verandering van standplaats, 
zal het bedrag dat t er vergoeding der kosten 
van vestiging wordt verleend, te zamen met 
hetgeen uit dien hoofde bij de voorafgaande 
aanwijzing van die standplaats werd toegekend, 
het maximum niet overschrijden, dat voor den 
nieuwen rang is vastgesteld". 

Art. 24 wordt gelezen a.ls volgt : ,,Tolken 
genieten eene ve1·blijfsvergoeding, welke door 
Ons voor elken post en elken rang afzonderlijk 
wordt vastgesteld". 

Art . II. De bij artikel I aangebrachte 
W1Jz1gmgen en aanvullingen zullen worden 
geacht in werking te zijn •getreden den lsten 
Januari 1920. · 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk geplaatst zal worden in het Staatabl.ad en 
waarvan afschrtft zal worden gezonden a.an 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

' s-Gravenhage. den l sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenldndsche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1920.) 

l December 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 

Wanneer twee gem.-ambtenaren, die 
ten aanzien van pensioensaan:spraken 
geliikgerechtigd zijn, onafscheidelijk te 
samen een betrekking bekleeden, moet 
het daaraan verbonden pensioen ten volle 
uitgekeerd worden, zoodra een van beide 
op pensioen aanspraak heeft. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op de aanvrage om pensioen 
van M. Meyer, geb. van Dijk, laatstelijk vrouw 
in het Armhuis te Hoogezand ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0., dat Marika Meyer, geboren van Dijk, 

op 22 April 1920 pensioen heeft aangevraagd 
op grond dat aan haar, tegelijk met aan haar 
man, bij raadsbesluit van 31 Januari 1920, 
op verzoek eervol ontslag is verleend uit hunne 
gemeenschappeJijke betrekking van directeur 
en vrouw in het Burgerlijk Armhuis te Hooge
zand, ingaande 1 Me1 1920, uit hoofde van 
gezondheidsredenen ; dat haar man voorloopig 
als plantsoenwerker in dienst der gemeente 
Hoogezand zal blijven ; dat zij van 1 April 
1901 af de betrekking van directrice heeft 
vervuld; dat zij den l0en Maart 1920 den 
leeftijd van 65 jaren heeft bereikt ; 

da t de Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren in zijn advies van 10 Juli 1920, 
n°: 64 La. G, Ons in overweging heeft gegeven 
op de aanvrage afwijzend te beschikken, 
aanvoerende dat uit de bepalingen van de 
artt. l en 27 der instructie voor den directeur 
en een vrouw in bet Algemeen Burgerlijk 
Arm- en W erkhuis te Hoogezand blijkt, dat 
zij echtelieden moeten zijn en dat bij aanvrage 
om ontslag van een van beiden steeds het ont
slag aan beiden wordt verleend ; dat mitsdien 
de directeur en zijne vrouw geacht moeten 
worden t e zamen slechts een betrekking t e 
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bekleeden en dat alJeen de directeur als ge
meente-ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
voor de gemeente-ambtenaren 1913 moet 
worden aangemerkt; weshalve de Pensioen
raad van oordeel is dat de vrouw aan geene 
enkele bepa-ling der wet aa.nspraak op pensioen 
kan ontleenen ; 

dat, nadat het advies van den Pensioenra.ad 
in a.fscbrift aa.n de belanghebbende was mede
gedeeld, z.ij daartegen bezwaren bij Onzen 
Minister heeft ingebracht, welke deze niet 
gegrond acbt; 

dat zij daa.1'op heeft verzocht dat over bet 
advies van den Pensioenraad het gevoelen 
moge worden ingewonnen van de Afdeeling 
van den Raad van State voor de geschillen 
van bestuur, aanvoerende dat haar man in 
z.ijne kwaliteit van directeur hoofclzakelijk 
tot taak had de la.nd- en tuinbouw-werk
zaamheden te leiden en te regelen, terwijl 
da.arentegen haar taak als directrice uitsluitend 
hie1·in bestond, regelend op te treden in zaken 
van huishoudelijken aard met den aankleve 
van dien ; dat deze veelomvattende werkkring 
haar volle persoon eiscbte, in die mate zelfs, 
dat er een dames-commissie werd ingesteld 
om haar bij te staan ; dat zij t,egenover deze 
commissie vera.ntwoordelijk was en omtrent 
al hare handelingen en daden steed verant
woording schuldig was geheel buiten mede
werking van haar man ; dat het no.ar hare 
meening niet opgaa.t beide betrekkingen als 
een te beschouwen, waar de betrekking van 
directrice a ls een geheel zelfstandige en ver
antwoordelij ke werkkring werd aangemerkt; 

0., dat uit de bepalingen van de artt . 1 en 
27 der instructie voor den directeur en de 
vrouw in het Algemeen Burgerlijk Arm- en 
Werkbuis te Hoogezand blijkt dat zij echte
lieden moeten z.ijn en dat bij aanvrage om 
ontslag van een van bciden steeds het ontslag 
aan beiden wordt verleend ; 

dat mitsdien de directeur en zijne vrouw 
geacht moeten worden te zamen slechts eene 
betrekking te bekleeden en de aan die betrek
king verbonden inkomsten niet kunn.en worden 
gesplitst in twee deelen, waarvan het eene 
aan den man en bet andere aan de v1·ouw zou 
toekomen; 

dat de Pensioenwet voor de gemeente-ambte
naren 1913 geen bepalingen bevat voor toe
kenning van pensioen voor het vervuld hebben 
van Mme betrekking door twee gemeente
ambtenaren die ten opzichte van eventueele 
pensioensaanspraken gelijkgerechtigd zijn ; 

dat echter uit den aa,rd der betrekking, die 

medebrengt dat bij eene daad van een dier 
gem.-ambtenaren, zooals bijv. aanvrage om 
ontslag, de andere geacht wordt die ook te 
hebben verricht, volgt dat het geheele pen
sioensbedrag reeds moet worden uitgekeerd 
zoodra een der beide ambtenaren daarop aan
spraak heeft ; 

dat onder deze omstandigheden het pensioen 
voor de vervulling van de betrekking van 
directeur en vrouw in het Algemeen Burgerlijk 
Arm- en Werkhuis te Hoogezand thans aan 
M. Meyer, geboren van Dijk behoort te worden 
uitgekeerd en dat dit met ingang van 1 Mei 
1920 behoort te worden bepaald op f 317 ; 

Gezien de pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan M. Meyer, geboren van Dijk, te Hooge

zand met ingang van 1 Mei 1920 een jaarlijksch 
pensioen te verleenen van f 317. 

(Gem.-Stem.) 

l December 1920. KONINKLIJK BESLUIT. 

De maatstaf van berekening in art. 24 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
vermeld, heeft blijkens art . 48septiea, 
al. 2, uitsluitend betrekking op hot aantal 
werkclijk schoolgaande kinderen en niet 
op de opbrengst der schoolgelden. 

Voor de berekening van de opbrengst 
der schoolgelden komt allcen in aanmer
king het voorschrift van art. 59sex·ie.o, 
eerste lid onder b, en dat artikel, gewa
gende van ,,de opbrengst der school
gelden", laat een splitsing van de school
gelden over verschillende deelen van het 
jaar niet toe, zoodat die opbrengst a.llcen 
te verstaan is als opbrengst over het 
geheele jaar. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Bescbikkende op het beroep, ingesteld door 
het Bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van een school met den Bijbel 
voor mecr uitgebreid lager onderwijs ~oor 
meisjes ge,estigd te Arnhem, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
15 Juni 1920, n°. 240, genomen op z.ijne aan
vrage om voor de bijzondere lagere school 
aldaar, Eusebiusbuitensingel 67, te bekomen 
de llijksvergoeding, bedoeld in art. 59 der 
wet tot regeling van het lager onderwijs over 
het jaar 1919; 

Den Raad . van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1920, n° . . 372 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

· I 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van j dat bij de berekening of <lit geval zich voor-
29 November 1920, n°. 9834, Afd. L. ·O. F.; doet, als maatstaf moet worden genoruen het 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten bij 
bovengemeld besluit hebben beslist dat deze 
bijzondere lagere school niet voldoet aan de 
eischen en voorwaarden, in de artt. 59 tot en 
met 59bi ; e. v. der wet op het lager onderwijs 
voor het verleenen der aangevraagde vergoe
dingen en bijdrage gesteld en derhalve niet 
voor de Rijksvergoeding en bijdrage in aan
merking komt ; 

dat zij daarbij hebben overwogen dat blijkens 
de aanvraag de opbrengst der schoolgelden 
in het jaar 1919 aan gemelde school in totaal 
heeft bedragen f 2414.16 en het aantal kinderen, 
dat op 31 Maart 1919 als werkelijk schoolgaande 
bekend stond, 29 bedroeg, zoodat de opbrengst 
der schoolgelden over het jaar 1919 een inkomst 
heeft opgeleverd hooger dan ingevolge art . 
59sexies, lid 1 onder b der Lager-onderwij swet 
voor het bekomen van de Rijksvergoeding en 
bijdrage geoorloofd is ; 

dat va,n het besluit van Gedeputeerde Staten 
het Schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aa.nvoerende dat aan de overweging in het 
bestreden besluit vervat, eene onjuiste opvatting 
van het voorschrift van art. 48septies der wet 
ten grondslag ligt ; dat naar de opvatting van 
het bestuur het in art. 48septies, tweede lid, 
voorkomende woord ,,daarvan" slechts be
trekking kan hebben op ,,de opbrengst der 
schoolgelden" uit het 1 • lid en dat art . 48septies 
dus het voorschrift J>evat, dat voor de bereke
ning van de opbrengst der schoolgelden tot 
grondslag dient h et aantal leerlingen in art . 24 
vermeld ; dat in de aanvrage om llijksvergoe
ding het bestuur de gegevens heeft verstrekt 
om de berekening van de opbrengst der school
gelden volgens zijne opvatting van art. 48septies 
mogelijk te maken en dat volgens deze wijze 
van berekenen deze opbrengst een inkomst 
heeft opgeleverd kleiner clan gemiddeld f 80, 
per leerling en per jaar ; dat volgens de opvat
ting van Gedeputeerde Staten een school, die 
in den loop van het jaar zeer in bloei toeneemt, 
zooals met deze school het geval is geweest, 
ten gevolge van d eze toeneming in bloei de 
rijksbijdrage zou moeten derven, wat zeker 
niet in de bedoeling van· den wetgever kan 
hebben gelegen ; 

0., dat ingevolge art. 59sexies, 1 • lid, onder 
b, der wet tot regeling van het Lager Onderwijs 
voor de in art. 59 bedoelde vergoeding niet 
in aamnerking komen de scholen, waar de 
opbrengst der schoolgelden eene inkomst op
levert van gemiddeld tachtig gulden of meer 
per leerling en per jaar ; 

getal kinderen dat op den 15en dag der maand 
Januari van het loopende jaar als werkelijk 
schoolgaande bekend staat, doch waar die 
grondslag ten gevolge van het tijdstip van 
oprichting der school niet kan worden vastge
steld, ingevolge art. 24, zevende lid der wet het 
aantal kinderen geldt, dat op den laa.tsten <lag 
der maand volgende op die waarin de school 
geopend is, zijnde in dit geval de 31 en Maart 
1919, als werkelijk schoolgaande bekend staat; 

cl.at deze maatstaf van berekening blijkens 
alinea 2 van art. 48septies uitsluitend betrek
king heeft op bet aantal werkelijk schoolgaan
de kinderen en niet op de opbrengst, der school
gelden; 

dat voor de berekening van de opbrengst 
der schoolgPlden alleen in aanmerking komt 
hot voorschrift van ,ut. 59sexies eerstc lid 
onder b en dat artikel, gewagende van ,,de 
opbrengst d er schoolgelden", eene splitsing 
van de schoolgeld en over verschillende deelen 
van het jaar niet toelaat, maar die opbrengst 
alleen t e verstaan is als opbrengst over hct 
geheele jaa.r ; 

dat derbah e het beroep ongegrond is; 
Gezien de wet t ot regeling van het Ls ger 

Onderwijs; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met handp.aving van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gclderland het 
daart,egen ingesteld beroep ongegrond te 
verklaren. 

Ooze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wet,enschappen is belnst, em:. 

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

3 December 1920. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Rijkstelegraafreglement 1916. 
s. 837. 

WIJ WILHELMINA, EN~. 

Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 
(St,aatsbl,ad n°. 7) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 October 1920, n°. 3, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1920, n°. 29) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 November 1920, 
u · . 17, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. In artikel 6 van het Rijkstelegraaf

reglement 1916 is na het tweede lid optenemen 
een nieuw lid, luidende als volgt : 



1920 3 DECEMBER. 1034 

,,Op Zon- en feestdagen, met inbegrip van I Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
den Nieuwja.arsdag, zijn de kantoren niet open- met inga.ng van den tweeden dag na dien der 
gesteld voor de behandeling van telegrammen, da.gteekening van het Staatsbl.ad, wa.arin het 
welke moeten worden gewisseld tusschen een is geplaa.tst. 
Rijkskantoor en eenig ander binnen den be- Onze voornoemde Minister is belast met de 
stellingskring daarvan gelegen kantoor, noch uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
voor telegrammen, welke door het kantoor van Staatsbl.aa zal worden geplaatst en wa.arvan 
aanbieding moeten worden afgeleverd, tenzij afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
die aflevering moet geschieden buiten den be- van State. 
stellingskring, doch dan uitsluitend per tele- 's-Gravenhage, den 3den Decemb,,r 1920. 
foon of langs eene verbinding, als bedoeld in WILHELMINA. 
artikel 8" . De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KiiNIG. 

Art. II. H et bepa.alde sub d van artikel 10 ( Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 
van vorenbedoeld reglement wordt aangevuld 
en gelezen als volgt : 

,,d. t elegrammen van den Chef van den 
Generalen Stat, van den Commandant van het 
Veldleger, van den Inspecteur der Koninklijke 
Marechaussee, van den Inspecteur van den 
Vrijwilligen Landstorm, van de bevelhebbers 
in de militaire afdeelingen, linien en stellingen, 
van den Chef van den Ma.rinestat en van de 
commandanten en onder-comma.ndanten der 
Marine, alsmede telegrammen van enz." 

Art. III. De tweede zin van het voorla,atste 
lid van artikel 27 wordt gewijzigd en gelezen 
als volgt: 

,,In het binnenla.ndsch verkeer worden de 
gesto1·te antwoordkosten a.an den afzender op 
diens verzoek, mits ingediend v66r het verstrij
ken van den geldigheidstermijn, t erugbetaald". 

Art. IV. Het derde lid van artikel 29 
wordt gewijzigd als volgt: 

,,Indien de .kennisgeving van ontvang per 
telegraaf wordt verlangd, zijn de kosten gelijk 
aan die van een gewoon telegram van vijf 
woorden voor dezelfde bestemming ; per post 
geschiedt zij, zoowel in het binnenlandsch 
verkeer als in dat met bet buitenla.nd, tegen 
beta.ling door den afzender van twaa,lf en een 
halven cent". 

Art. V. Het bedrag van ,,ze.J!tig cent", be
doeld in het zevende lid van artikel 34. wordt 
gewijzigd in ,,een gulden". 

Art. VI. Het la.atste lid van a.rtikel 41 
wordt gewijzigd a.ls volgt : 

,,In de hierbedoelde omsta.ndigheden moet 
voor militaire telegrammen met spoed, wanneer 
zulks door den afzender bepaald noodzakelijk 
wordt geacht, desverlangd de overseining van 
alle telegrammen, beha.lve die van' regeerings
en noodseintelegrammen, worden onderbroken". 

Art. VII. Het gestelde sub b onder I van 
artikel 50 wordt gewijzigd en gelezen a.ls volgt : 

,,b. de volle kosten van elk telegram, dat 
door de schuld van den telegraa.fdienst later 
is aangekomen da.n enz." 

3 December 1920. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Koninklijk besluit van 
23 October 1918 (Staatsbl.ad n°. 573), zooals 
dat is aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 25 Juli 1919 (Staatsbl.ad n°. 529), 
houdende voorwaarden voor benoembaar
heid tot en opleiding voor de betrekking 
van adspirantlandmeter van bet ka.daster. 
s. 838. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minist,:,r van 

Financien van 30 November 1920, n°. 201, 
afdeeling Hypotheken en Kadaster ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Met wijziging en a.anvulling in zooverre van 

Ons besluit van 23 October 1918 (Staatsbl.ad 
n°. 573), zooals dat is aangevuld bij Ons besluit, 

. van 25 Juli 1919 (Staatsbl.ad n<. 529) te bepa.len, 
als volgt: 

Art. 1. Het bedrag, genoemd in artikel 7 
van voornoemd besluit, wordt verhoogd tot 
f 1200 's jaa.rs. 

Dit artikel wordt aa.ngevuld met een tweede 
lid, luidende : 

,,Indien daartoe termen worden gevonden, 
kunnen de collegegelden van de in het vorige 
lid bedoelde personen in bijzondere gevallen 
geheel of gedeeltelijk voor rekening van den 
Lande worden vergoed. Onze Minister van 
Finan cien regelt de toekenning en het bedrag 
dier vergoeding". 

2. Dit besluit wordt gea cht te zijn in wor
king getreden op 1 J anuari 1920. 

Onze :l!'linister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl.ad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an de Algemeene 
Rekenkamer. 

' s-Gravenhage, den 3den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Miniater van Financiiin, DE VRIES. 

( Uitgeg. 28 Dec. 1920.) 
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3 December 1920. BESLUIT, houdende machti
ging tot uitgifte va.n schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen, volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad n°. 62), laatste
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 
(Staatsblad n°. 240) en de wet van 5 De
cember 1881 (Staatsblad n°. 185). S. 839. 

4 December 1920. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit va.n den Ra.ad van Arbeid 
te Nijmegen, dd. 22 April 1920, houdende 
wijziging van de verordening sa.laris- en 
rangregeling voor de ambtenaren en het 
bedienend personeel bij dien Raad van 
Arbeid, voor zoover bij dat wijzigings
besluit is ingesteld de rang van admini
strateur bij den geneeskundigen dienst . 
s. 840. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid va.n 1 December 1920, n°. 6647, a.f
deeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, da.t door den Raad van Arbeid 
te Nijrnegen bij besluit van 22 April 1920 eenige 
wijzigingen zijn aangebracht in de verordening 
salaris- en rangregeling voor de ambtenaren 
en het bedienend personeel van den Ra.ad van 
Arbeid te Nijmegen dd. 19 Febru_ari 1920, 
wa.arbij de rangen van controleerend geneesheer 
en van administrateur bij den medischen dienst 
werden geschapen en a.an laatstgenoemden 
rang een bezoldiging van f 6240-f 7200 wordt 
toegekend; 

da.t de Verzekeringsra.ad te Arnhein zich tot 
Ons heeft gewend met een voordra.cht, strek
kende tot vernietiging van bovenvermeld 
wijzigingsbesluit voor zoover bij da.t besluit 
de voornoemde rang va.n administrateur bij den 
geneeskundigen dienst is ingesteld, da.arbij 
o.m. aa.nvoerende, da.t de instelling van een 
rang a.ls administrateur bij den medischen 
dienst niet noodza.kelijk is voor de behoor
lijke uitoefening van den medischen dienst bij 
den Ra.ad van Arbeid te Nijmegen en derhalve 
noodelooze lasten legt op de fondsen, waaruit 
de bezoldiging der geneeskundige ambtenaren 
wordt beta.aid ; 

Overwegende, dat de Ra.ad van Arbeid t e 
Nijrnegen tot het instellen van den rang van 
administrateur bij den medischen dienst is 
overgega.an op grond van deze beide overwe
gingen, dat het vooreerst bij uitbreiding van 
den werkkring der Ra.den van Arbeid nood
za.kelijk za.J kunnen blijken, dat meer dan een 
geneeskundige voor het gebied van den Ra.ad 
benoemd wordt, t erwijl alsdan een hunner a.ls 

leider za.l moeten optreden, en die !eider met 
de vermeerdering zijner verantwoordelijkheid 
een hoogeren rang za.l moeten kunnen bereiken 
en dat het voorts gewenscht is den contro
leerend geneeskundige in elk geval uitzicht op 
bevordering te geven ; 

Overwegende wat de laatstgenoemde be
weegreden betreft, da.t de werkza.a.mheden, 
door de controleerende geneesheeren bij de 
Raden van Arbeid te verrichten, in haren aard 
overeenkomen met de werkzaamheden van de 
controleerend geneeskundigen bij de Rijks
verzekeringsbank, zooda.t eene gelijke salaris
regeling voor beide groepen van ambtenaren 
in de rede ligt ; 

Overwegende, da.t in het verschil tusschen 
het minimum en het maximum van de bezol
diging bij schaal 60 van het · Bezoldigingsbe
s\uit Burgerlijke Rijksa.mbtenareo 1920 (Staats
blad n°. 37), vastgesteld voor de controleerend 
geneeskundigen bij de Rijksverzekeringsbank, 
een voldoende ruimte bestaat om a.an de con
troleerend geneeskundigen hetzij na zekeren 
diensttijd, hetzij a.ls buitengewone maatregel, 
eene hoogere bezoldiging toe t e kennen en dat 
het geven van uitzicht op hoogeren raug daarbij 
onnoodig is ; 

dat de1·halve de instelling door den Ra.ad van 
Arbeid te Nijmegen van den rang van admini
strateur bij den geneeskundigen dienst, welke 
rang blijkens de bedoeling van dien Raad na 
verloop van zekeren diensttijd als controleerend 
geneeskundige ware te verkrijgen, noodeloos 
de kosten van den geneeskundigen dienst bij 
dien Raad hooger maakt dan bij instellingen, 
waarbij overeenkomstige diensten voorltomen, 
het geva.l is ; 

Overwegende, wat betreft de beweegreden, 
ontleend aan de uitbreiding van den werkkring 
van de Raden van Arbeid, da.t een h erarchisch 
verband tusschen de geneeskundigen bij den 
Raad van Arbeid, medebrengende, dat een dier 
ambtenaren verantwoordelijk wordt voor den 
geheelen medischen dienst, voor eene goede 
uitvoering van dien dienst onnoodig voorkomt ; 

da.t, evenals da.t het geval is bij de Rijksver
zekeringsbank de noodige voorziening ingeval 
van toenemende behoefte a.an geneeskundige 
ambtenaren getroffen kan worden door aan
stelling van meerdere geneeskundigen, waarbij 
a.an ieder een bepaald deel van het gebied van 
den Ra.ad van Arbeid wordt aangewezen; 

Overwegende, da.t instelling van den rang van 
admioistrateur bij den medischen dienst mits
dien buiten noodzaak voor de fondsen, waaruit 
de kosten van de uitvoering der arbeidersver-
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zekering worden beta.aid, zwaardere lasten 
medebrengt, hetgeen in strijd is met de eischen 
van een zuinig beheer ; 

Overwegende, dat op bovenstaande gronden 
de instelling van den rang van administrateur 
bij den medischen dienst, welke het besluit 
van 22 April 1920 van den Raad van Arbeid 
te Nijme,gen bevat, in strijd met het algemeen 
belang moet worden geacht ; 

Gelet op de artikelen 79, tweede lid, en 86, 
eerste lid, der Radenwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaao · 
het besluit van den Ra.ad van Arbeid te 

Nijme,gen van 22 April 1920, houdende wijziging 
van de verordening tot vaststelling van eene 
salaris- en rangregeling voor de ambtenaren 
en het bedicnend personeel van dien Raad, 
vastgesteld den 19 Februa.ri 1920, voor zoover 
bij dat wijzigingsb sluit is ingesteld de rang 
van a.dministra.teur bij den geneeskundigen 
dienst, t e vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad zal worden gepla.a.tst. 

's-Gravenhage, den 4den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERE. 
(Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 

4. December 1920. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep. ingesteld door 
den Raad der gemeente Houten, tegen het 
besluit van Gedeputeerde ,_-Staten van 
Utrecht, van 17 Ma.art 1919, 3de afd. , 
n°: 356/363, tot onthouding der goedkeu
ring aan de door den Raad der gemeente 
Houten op 23 December 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling van jaarwedden 
der onderwijzers in die gemeente. S. 841. 

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

den Raad der gemeente Houten, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
van 17 Ma.art 1919, 3de afd., n°. 356/363, tot 
onthouding der goedkeuring a.an de. door den 
Raad der gemeente Houten op 23 December 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden der onderwijzers in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1919, n°. 386 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
1 December 1920, n°. 13692, a fdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Ra.ad der gemeente 
Houten bij zijn besluit van 23 December 1918 
heeft vastgesteld ee~e verordening tot regeling 
van de jaarwedden der onderwijzers in die 
gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 17 Maart 1919, 3de afd., n°. 356/363, 
daa.raan goedkeuring hebben onthouden ; 

dat artikel 13 dier verordening bepaalt, dat 
zij 1 Januari 1919 in werking treedt; 

Overwegende, dat wegens de in-werking 
treding op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 
wet tot regoling van het lager onderwijs, 
kra.chtens welke de jaarwedden der onder
wijzers niet meer bij eene gemeenteujke ver
ordening, maar bij de wet worden geregeld, 
bovenvermelde verordening, die eveneens op 
dien datum in werking treedt, niet a.ls 
rechtsgeldig kan worden beschouwd; 

Gezien de wet tot regeling van het lager 
onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het StaatB
bl,ad zal worden geplaatst, en waarvan afschria 
za.J worden gezonden a.an den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

' s-Gravenhage, den 4den December 1920. 

No. 13692. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 21 Dec. 1920.) 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN 

Beroep van den Raad van 
Houten, onderwijzel"'l

salarisregelinjZ 

's-Gravenhage 1 December 1920. 

Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 19 November 
1919, no. 95, werd van wege Uwe Majesteit 
om considera.tien en advies in Inijne handen 
gesteld het advies van den Ra.ad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
van 29 October 1919, n°. 386, vergezeld van 
een met redenen omkleed, door Uwe Maje-
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steit te nemen besluit, betreffende het beroep, I Burgemeester en Wethouders de jaarwedde 
waarvan, k:rachtens machtiging van Uwe Ma- telken jare op evengenoemd gezamenlijk bedrag 
jesteit, van 11 September 1919, no. 61, de I wordt vastgesteld; 
overweging door mij bij die Afdeeling is aar> - dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
hangig gemaakt. I door den gemeenteraad v66r 1 J anuari 1919 

Dat ontwerp-besluit luidt a ls volgt : I vastgesteld als een vaststaande norm worden 
WIJ WILHELMINA, ENZ. aanvaard; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door dat daarmede een besluit, hetzij van Gede-

den Raad der gemeente Houten tegen het puteerde Staten, hetzij van Ons, gegrond op 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, een zelfstandig oordeel over de eischen waaraan 
van 17 Maart 1919, 3e afd., n°. 356/363, tot eene salarisregeling redelijkerwijze moet vol
onthouding der goedkeuring a.an de door den doen, zich niet verdraagt ; 
Raad der gemeente Houten op 23 December I Gezien de wet tot regeling van het Lager 
1918 vastgestelde verordening . tot regeling I Onderwijs; 
der jaarwedden van het_ onderwijzend perso- Hebben goedgevonden en verstaan: 
neel bij het openbaar lager onderwijs aldaar ; den appellant niet-ontvankelijk te verklaren. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van Wetenschappen is belast met de uitvoering 
29 October 1919, n°. 386; van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 

Op de voordracht van Onzen Minister van gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van voor de Geschillen van Bestuur, 

Overwegende : dat met de in-werking-treding , den 
op 1 Januari 1919 van de gewijzigde wet tot De Minister van Onderwijs, 
regeling van het Lager Onderwijs, die de ea.la- Kunsten en Wetenschappen, 
rissen d,er onderwijzers op nieuwen grondslag 
regelt, goeclkeuring van Gedeputeerde Staten 
op salarisregelingen van onclerwijzers niet meer 
in aanmerking komt en derhalve tegen de 
besluiten van Gedeputeerde Staten die goed
keuring betreffende geen beroep op Ons is 
toegelaten ; 

dat immers de voorschriften betreffende de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststel
ling der salarissen betreffen, deel uitmaken 
van eene regeling. welke na 1 Januari 1919 
geheel is vervallen, terwijl eene overgangsbe
paling - zooals o.a. in art. XIII en XIV der 
wijzigingswet is vastgesteld - te dezen aan
zien ontbreekt ; 

Overwegende wijders dat art . XI der wijzi
gingswet voorschrijft dat, indien in eene ge
meente de jaarwedden waarop de onderwijzers 
aan de openbare lagere scholen krachtens deze 
wet aanspraak hebben, lager zijn dan het geza
menlijk bedrag der inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatab/,ad, n°. 239) en 23 Februari 1918 (Staata
b/,ad, no. 14 7) ; 

b. k:rachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening (d. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststclling van die verordening door 
den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden 
dezer wet in dienst ztjnde onderwijzers door 

Met de conclusie om den appellant niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep kan ik 
mij vereenigen, maar niet met de overwegingen 
die de Afdeeling van den Raad van State 
dan.raan la.at voorafgaan. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Majesteits besluit van 6 F ebruari 1920 
(Staatsb/,ad, n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om 
eene in 1918 vastgestclde verordening tot rega
ling van de jaarwedden van de onderwijzers, 
verbonden aan openbare lagere scholen, ook 
na 1 Januari 1919 al dan niet goed te keuren, 
en de bevoegdheid van Uwe Majesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten, die goedkeuring betref
fende, eene beslissing te nemen, waarbij de 
vereischte regeling wordt vastgesteld, tenzij 
het beroep ongegrond is, ol de appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk is, a.ls volkomen 
rechtsgeldig moeten wordcn beschouwd. 

In aansluiting a.an deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een a.dvies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat de appellant niet-ont
vankelijk moet worden verklaard in zijn be-
rnep. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
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Ma.jesteit hierbij eerbiedig ter bekra.chtiging 
wordt aa.ngeboden. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W eten.~chappen, 

J. TH. DE VISSER. 

4 December 1920. WET tot verkla.ring van het 
a.Jgemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw van 
a.rbeiderswoningen te Rotterdam. S. 842. 

4 December 1920. WET tot regeling van de 
bezoldiging van den Raad van State. 
s. 843. 

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

da.t artikel 63, tweede lid, der Grondwet voor
schrijft de bezoldiging van den Ra.ad van 
State bij de wet te regelen ; 

Zoo i8 het, da.t Wij, den Raad van State, enz. 
Art . 1. De ja.a.rwedden van den vice-presi

dent en va.n de leden van den Ra.ad van State 
worden va.stgesteld : 

voor den vice-president op f 14,000 : 
voor de leden ieder op f 9,000. 

Het genot van de ja.a.rwedde va.ngt a.an met 
den da.g van indiensttreding. 

2. De leden van den Ra.ad van State, die 
dee! uitma.ken va.n de a.fdeeling van den Ra.ad, 
welker ta.a.k omschreven is bij a.rtikel 23 der 
wet van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129) , 
la.a.tstelijk gewijzigd bij de wet va.n 17 Juli 
1911 (Staatsblad n °. 217), genieten gedurende 
den tijd, wa.a.rin zij in die a.fdeeling zitting 
hebben en tcvens ingedeeld zijn bij een der 
overige a.fdeelingen van den Raad, in artikel 
13 van voormelde wet bedoeld, eene trakte
mentsverhooging, berekend na.ar f 1500 per ja.a.r. 

Deze regeling geldt ook voor hen, a.an wie 
tijdelijk het lidma.atscha.p dier a.fdee ling wordt 
opgedra.gen. 

Slotbern,ling-,n. 
3. De in a.rtikel l dezer wet genoemde func

tionarissen, voor wie de korting wegens eigen 
pensioen en de bijdra.ge voor weduwe- en 
weezenpensioen na.ar de bepa.lingen der wet 
tot regeling va.n het pensioen der weduwen 
en weezen van burgerlijke a.mbtena.ren 1890 
over eenig ja.a.r te zamen meer bedra.gen da.n 
zeven ten honderd van hun pensioensgrondslag, 
of, indien de pensioensgrondsla.g f 3000 te 
boven ga.at, da.n zeven ten honderd van f 3000, 
ontva.ngen eene vergoeding ten bedrage van 
het verschil. 

De in a.rtikel 1 dezer wet genoemde ±unctio
na.rissen, op wie de wet tot regeling van het 

pensioen der weduwen en weezen van burger • 
lijke a.mbtena.ren 1890 niet van toepa.ssing is, 
ontva.ngen eene vergoeding tot een bedra.g, 
gelijk a.an da.t van hunne bijdra.ge voor eigen 
pensioen. 

Ten a.anzien va.n de in a.rtikel J dezer wet 
genoemde functiona.rissen, van wie over eenig 
ia.a.r in tota.al wegens korting en bijdra.ge, a.ls 
in het eerste lid bedoeld, minder wordt ge
vorderd da.n de in da.t lid oms0hreven zeven 
ten honderd, vindt, t en beloope van het ver
schil, a.ftrek op hunne lJi.z,.,Jdiging pla.ats. 

4. De wetten van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 411) en van 27 Juni 1919 (Staatsblad n°. 
411) worden ingetrokken. 

5. Deze wet wordt gea.cht in werking te 
zijn getreden met den eersten J a.nua.ri 1920. 

La.sten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 4den De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

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

De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 21 Dec. 

0

1920.) 

4 December 1920. WET tot verklaring van het 
a.lgemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor het uitbreiden van 
het ziekenhuis a.an den Ooolsingel te Rot
terdam.. S. 844. 

4 December 19:.l0. WET tot verhooging van 
het vijfde hoofdstuk der Sta.a.tsbegrooting 
voor het dienstjaa.r 1920. S. 84il. 

Bij deze wet wordt een a.rtikel verhoogd. 
Tengevolge biervan wordt zoowel het to

ta.a.l van de Vde a.fdeeling a.ls het eindciJfer 
van het hoofdstuk verhoogd met f 56,000. 

4 December 1920. WET, houdende a.anvulling 
en W1Jz1gmg van de Pla.ntenziektenwet, 
de Meeldauwwet 1912 en de Aa.rda.ppel
w et. S. 8-16. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 471, 
1-4; 1920/1921, n°. 95. 

Hand. idem 1920/1921, bladz. 311. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 93, 96. 
Wu WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da.t het wenschelijk is bepalingen t e ma.ken 
ter a.a.nvulling en wijz1ging van 

de Plantenziektenwet, 
de Meeldauwwet 1912 en 
de Aa.rda.ppelwet ; 
Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
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TITEL I. 

De Plantenziektenwet. 

In de Plantenziektenwet worden de navol
gende wijzigingen aangebracht : 

Art. 1. Artikel 2 wordt vervangen door het 
navolgende voorschrift : 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur kun
nen hetzij voor het geheele Rijk, hetzij voor 
bepaalde gedeelten daarvan, voorschriften wor
den gegeven tot bestrijding van schadelijke 
dieren of plantenziekten, welke een ernstig 
gevaar voor de cultuur van land- of tuinbouw
gewassen kunnen opleveren". 

2. In artikel 5 worden de woorden : ,,Phy
topathologische Dienst" veranderd in: planten
ziektenkundige dienst". 

In artikel 6, onder a, worden de woorden : 
,,Phytopathologischen ;Dienst" veranderd in 
,,plantenziektenkundige dienst". 

3. In artikel 7, lid 3, worden de woorden : 
,,In plaatsen, in het eerste lid bedoeld, die 
alleen door eene woning toeg:1nkelijk zijn, 
treden zij tegen den wil van den bewoner niet 

. binnen", veranderd in : ,,Indien de plaatsen, 
1 n het eerste lid bedoeld, tevens eene woning, 

of alleen door eene woning toegankelijk zijn, 
betreden zij deze tegen den wil van den be
woner niet". 

4. Achter artikel 9 worden ingevoegd twee 
nieuwe artikelen, luidende : 

9a. Indien een feit, strafbaar ingevolge de 
bepalingen dezer wet, is gepleegd door of van
wege eene naamlooze vennootschap, eene coi:i
peratieve vereeniging of andere rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging of eene stich
ting, wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen de leden van het 
bestuur". 

9b. ,,De ondernemer van een openbaar 
middel van vervoer wordt als zoodanig niet 
vervolgd, indien de na.am en de woonplaats 
van den afzender van de voorwerpen, waar
mede de overtreding is gepleegd, binnen drie 
dagen na het uitbrengen der dagvaarding door 
den ondernemer a.an den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie worden bekend gemaakt." 

5. In artikel 10 worden de woorden : ,,open
bare middelen van vervoer", veranderd in : 
,,middelen van vervoer ,". 

6. In artikel 13 worden achter het woord 
,,voorwerpen" ingevoegd de woorden: ,,,voor 
zoover zij . den schuldige toebehooren,". 

7. Artikel 17 vervalt. 
8. Artikel 18 wordt vervangen door het 

navolgende voorschrift: 

,,De vordering tot de in de vorige drie a.rti 
kelen bedoelde schadeloosstelling is vervallen 
na verloop van vijf jareii, nadat het vonnis 
otiherroepelijk is geworden of het in het tweede 
lid van artikel 16 bedoelde bevel van den amb
tenaar van het Openbaar Ministerie is betee
kend." 

TITEL II. 

De Meeldauwwet 1912. 

In de Meeldauwwet 1912 worden de navol
gende wijzigingen aangebracht : 

9. Artikel 2, lid 1, wordt veranderd in: 
,,Van het in het vorige artikel bedoelde ver

bod kan door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel ontheffing worden ver
leend". 

10. In de artikelen 2, lid 2, 4, 5, 7, lid 1, 
15 en 16 wordt het woord: ,,phytopathologi
schen" veranderd in: ,,plantenziektenkundi
gen". 

11. Achter artikel 2 wordt ingevoegd cen 
nieuw lid, luidende : 

,,Voor dat onderzoek wordt vergoeding van 
kosten geheven naar een door Ons vast te 
stellen tarief". 

12. In de artikelen 8 en 10 worden achter 
de woorden : ,,zeven dagen" ingevoegd de 
woorden: ,, ,nadat het beroep is ingesteld,". 

13. In artikel 12 vervallen de woorden : 
,,of te doen vervoeren" en worden achter het 
woord ,,perceelen" ingevoegd de woorden : ,,of 
gedeelten van perceelen,''. 

14. Artikel 13 wordt vervangen door het 
navolgende voorschrift: 

,,In bijzondere gevallen kan het hoofd van 
den plantenziektenkundigen dienst, onder door 
hem vast te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van het in het vorige artikel bedoelde 
verbod". 

15. In artikel 14 worden de woorden: 
,, , te vervoeren of te doen vervoeren." ver
anderd in : ,,of te vervoeren." 

16. In artikel 15 vervallen de woorden : 
,,en doen vervoeren". 

17. In artikel 16 vervallen de woorden: 
,,en doen vervoeren". Achter het woord ,,ver
voeren" worden ingevoegd de ,voorden : ,,van 
struiken en deelen van struiken." 

18. Achter artikel 16 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende : 

16a. ,,Het verbod van artikel 14 kan door 
Onzen Minister van Landbouw, :Nijverheid en 
Randel worden opgeheven, voor zoover be
treft het verkoopen en afl.everen van door den. 

1 Amerikaan.schen kruisbessenmeeldauw aange-
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taste vruchten aan, en het vervoeren van 
wodanige vruchten naar inrichtingen, door 
dien Minister aangewezen, onder de door dezen 
te stellen voorwaarden". 

19. Artikel 17 vervalt. 
20. In artikel 18 vervallen de woorden : 

,,met bijvoeging van het jaartal van het Staats
blad, waarin zij zal worden afgekondigd". 

TITEL III. 

De Aarda,ppelwet. 

In de aardappslwet worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht, : 

21. In de artikelen Ii, 9 en 11 wordt het 
woord : ,,phytopathologischen" veranderd in : 
,,plantenziektenkundigen". 

22. Artikel 6, lid 1 en 2, wordt veranderd in : 
,,Indien zich op een perceel a.ardappelen 

bevinden, welke zijn aangetast door de aard
appelwratziekte, wordt het aardappelgewas op 
dat perceel of een deel van dat perceel in 
beslag genomen door den burgemeester van 
de gemeente, waarin het perceel is gelegen, 
indien het hoofd van den plantenziektenkun
digen dienst zulks noodig acht. 

Het in beslag genomen aardappelgewas 
,vordt, voorwover het hoofd van den planten
ziektenkundigen dienst zulks noodig acht, op 
de door hem aan te geven wijze onschadelijk 
gemaakt". 

23. In artikel 8 vervallen de woorden: 
,,of te doen vervoeren". 

24. In artikel 10 vervallen de woorden : 
,,of te doen verbouwen". 

25. In artikel 12 worden de woorden : 
,,door Ons" veranderd in : ,,uit 's Rijks kas". 

TITEL IV. 

Slotbepalingen. 

26. De Plantenziektenwet, de Meeldauw
wet 1912 en de Aardappelwet, gelijk deze bij 
de bovenstaande bepalingen zijn aangevuld 
en gewijzigd, zullen, met vemummering der 
artikelen en met de daa.ruit voortvloeiende 
wijzigingen in de aanhaling van artikelen, 
opnieuw worden afgekondigd. 

27. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en beveien, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Min. van La1u:lbouw, Nijverheid en Handel, 
H. A. VAN IJ SSELSTEIJN. 

(Uilgeg. 24 Dec. 1920.) 

4 December 1920. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van de Landbouwhoogeschool en 
van het Rijksproefstation voor Zaadcon
tr8le te Wageningen . S. 847. 

4 December 1920. WET tot · verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 848. 

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

van de Vde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 20,000. 

4 Deceniber 1920. WET, houdende wijziging 
der M.erkenwet. S. PJ.S . 

Bijl. Hand. 2• Kn 11u r ":H9/1920, n°. 482, 
1-3; 1920/1921, n" 481. 

Hand. id. l!l20/ 1921, bladz. :lll. 
Hand. 1° Kamer 1920/1921. bladz. 93, 96. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, het tarief, bedoeld in 
artikel 4, vierde lid der Mer-ken we_t te ver
hoogen, alsmede artikel 17 dier wet nader te 
wijzigen; 

Zoo· is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het in artikel 4, vierde lid der 

Merkenwet, voorkomende ,,tien" wordt ver
vangen door ,,dertig". 

2. Aan artikel 17, derde lid, dier wet, 
wordt een tweede volzin toegevoegd, luidende : 

,,Is voor het verstrekken van eene zoodanige 
inlichting een nader onderzoek noodig, dan 
is een bedrag van drie gulden versclrnldigd." 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Decem-

ber 1920. · 
WILHELMINA. 

De Min. van LandbOU,w, Nijverheirl en Handel, 
H. A. VAN lJSSELSTEIJN, 

De Minister van Justitie, HEEMSK.ERK. 

De .Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 10 Jan. 1921.) 

4 DecembPT 1920. WET tot wijziging der Inva
Jitliteitswet. IGemoedsbezwa ren.) S. 850. 

Bijl. Hand. 2• Ka,ner 1919/1920, no. 431, 
1-9. 

Hand. id. 1919/ 192, bl,a,dz. 3009-3010. 
Hand. l• Kam.1920/1921,bladz. 41; 71, 72, 93. 
Wn WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de wenschelijkheid is gebleken in de Inva-
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liditeitswet bepalingen op te nemen, betref- ma.akt de Raad van Arbeid voor hem ambts
fende het verleenen van vrijstelling van de halve een rentekaart op. 
verplichtingen ingevolge die wet a.an werk- Art. 286d. 1. lndien de premie voor den 
gevers en arbeiders, van wie gebleken is, dat van den verzekeringsplicht overeenkomstig het 
zij overwegende gemoedsbezwaren hebben tegen vorige artikel vrijgestelden arbeider in zegels 
iedere verzekering ; moet worden betaald, zendt de Raad van Arbeid 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. de renteka.art van den arbeider aan diens werk
Art. I. Tusschen de artikelen 271 en 272 gever toe. 

der Invaliditeitswet wordt ingevoegd een nieuw 2. De werkgever is verplicht binnen drie 
artikel, luidende: dagen, nadat de arbeider zijn dienst heeft 

,,Art. 271a. De bepalingen van de artikelen I verlaten, daarvan mededeeling te doen aan den 
264, 265, 266, 270 en 271 zijn niet van toepas- Raad van Arbeid, onder toezending van de 
s ing t en aanzien van den arbeider, a.an wien I renteka.art. De werkgever, in wiens dienst 
het in het eerste lid van artikel 286c bedoeld een vrijgestelde a.rbeider treedt, is verplicht 
bewijs is uitgereikt." I binnen drie clagen na aanvang van diens loon-

Art. II. Tusschen artikel 286 der lnvali- dienst daarvan mededeeling aan den Raad van 
diteitswet en § 9 van hoofdstuk III dier wet Arbeid te doen onder opgave van na.am en 
wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende : woonpla.ats van dien arbeider. 

,,Art. 286a. De bepalingen van § 8 van 3. Indien de premie voor den arbeider in 
hoofdstuk III zijn niet van toepassing ten geld moet worden beta.aid, is het bij de vorige 
aanzien van den werkgever, onderscheidenlijk leden bepaalde van toepassing met dien ver
ten aanzien van den arbeider, aan wien het stande echter, dat de rentekaart bij den Raad 
in artikel 286g onderscheidenlijk het in het van Arbeid blijft. 
-eerste lid van artikel 286c bedoeld bewijs is 4. Het renteboekje van den arbeider blijft 
uitgereikt.". zoowel bij betaling van de premie in zegels 

Art. III. Tusschen § 8 en § 9 van hoofd- als bij beta.ling in geld, bij den Raad van 
stuk III der Invaliditeitswet wordt ingevoegd Arbeid. 
eene nieuwe §, luidende: Art. 286e. De werkgever, die de rentekaart 

,,§ Sa. Van gemoedsbezwaren. 

Art. 286b. l. De arbeider, die gemoeds
bezwaren heeft tegen de hem bij de Invalidi
teitswet opgelegde verplichtingen, is bevoegd 
aan den Raad van Arbeid te verzoeken van 
<lie verplichtingen te worden vrijgesteld. 

2. Het in het voorgaande lid bedoelde ver
-wek geschiedt door indiening van een door 
<len verzoeker onderteekende verklaring. Het 
model van deze verklaring wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. Uit de verklaring moet 
blijken, dat de verzoeker overwegende gemoeds
bezwaren heeft tegen elke verzekering, we.Ike 
-0ok, en dat hij mitsdien noch zich zelf, noch 
icmand anders, noch zijne eigendommen heeft 
verzekerd. 

Art. 286c. 1. Indien de in het vorige arti
kel bedoelde verklaring naar het oordeel van 
den Ra.ad van Arbeid overeenkomstig de waar
heid is, reikt deze den arbeider een bewijs uit, 
i nhoudende, dat de arbeider wegens gemoeds
bezwaren is vrijgesteld van de verplichtingen 
ingevolge de Invaliditeitswet. Het model van 
,dit bewijs wordt vastgesteld door Onzen 
Minister. 

2. Was de in het vorige lid bedoelde arbei
.der nog niet a.ls verzekerde ingeschreven, dan 

1920. 

van een arbeider overeenkomstig het bepaalde 
in l:1et eerste lid van het vorige artikel heeft 
ontvangen, is verplicht de rentekaart v66r of 
bij het verstrijken van den duur harer gel
digheid bij den Raad van Arbeid in te 
leveren. 

Art. 286f. 1. De werkgever, die gemoeds
bezwaren heeft tegen de hem bij de Invalidi
teitswet opgelegde verplichtingen, is bevoegd 
a.an den Raad van Arbeid te verzoeken van 
die verplichtingen te worden vrijgesteld. 

2. De bepaling van het tweede lid van 
artikel 286b is op het in het vorige lid bedoelde 
verzoek van toepassing. 

Art. 286g. Indien de in het vorige artikel 
bedoelde verklaring naar het oordeel van den 
Raad van Arbeid overeenkomstig de waarheid 
is, reikt deze den werkgever een bewijs uit, 
inhoudende, dat de werkgever wegens gemoeds
bezwaren is vrijgesteld van de verplichtingen, 
ingevolge de Invaliditeitswet. Het model van 
<lit bewijs wordt vastgesteld door Onzen 
Minister. 

Art. 286h. 1. De in dienst van den werk
gever, bedoeld in het vorige artikel, zijnde 
arbeider, die voor ten minste 4 dagen in een 
kalenderweek jegens den werkgever is ver• 
bonden, of niet bij een anderen werkgever 

66 
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a.rbeid pleegt te verrichten, is verplicht op hooging evenwel niet a.ls een aa.nslag of deel 
vertoon door den werkgever van het bewijs, va.n een a.a.nsla.g beschouwd. 
in het vorige a.rtikel bedoeld, zijn renteka.art Art. 286!. Bij a.lgemeenen ma.a.tregel van 
binnen 3 dagen na. da.t vertoon tegen ontva.ng- bestuur worden voors()hriften gegeven voor 
bewijs en onder opga.ve van den na.a.m en de het geval zoowel de arbeider a.ls de werkgever 
woonpla.a.ts van den betrokken werkgever, a.an overeenkomstig de bepa.lingen van deze para.-
den Ra.ad van Arbeid toe te zenden. graa.f zijn vr\jgesteld. 

2. De in het vorige lid bedoelde arbeider, Art. 286m. Ingeval de bepa.lingen van deze 
die den dienst van den in ·dat lid bedoelden § door den arbeider of door den werkgever, 
werkgever verlaat, is verplicht binnen 3 da.gen, a.an wien vrijstelling, a.ls in deze § bedoeld, 
na. dat verla.ten da.a.rvan kennis te geven a.an is verleend, niet worden na.geleefd, kan de 
den Ra.ad van Arbeid, die hem de renteka.a.rt. Raad va.II: Arbeid de in de artikelen 286c eerste 
teruggeeft, of, indien inmiddels de geldigheids- lid en 286g bedoelde vrijstelling intrekken, 
termijn van de renteka.a.rt is verstreken, een met bevel om binnen drie dagen het bewij 
nieuwe renteka.a.rt verstrekt. van vrijstelling terug te geven. De Ra.ad van 

Art. 286i. De Ra.ad van Arbeid pla.kt op Arbeid ka.n da.a.rbij bepa.len, da.t een verzoek 
de hem overeenkomstig het vorige a.rtikel om vrijstelling, geda.a.n binnen twee ja.a.r na. 
toegezonden rentekaart over de ka.lenderweken, de da.gteekening der intrekking enkel op dien 
wa.a.rin de arbeider blijkens de in het vorige grond niet ontvankelijk zal kunnen worden 
a.rtikel bedoelde opga.ve en kennisgeving in verklaard. 
dienst van den werkgever heeft gewerkt, de Art. 286n. Hetgeen nog tot uitvoering van 
vereischte zegels. Het bedrag dier zegels het in deze § bepaalde noodig is, wordt door 
komt voor rekening van het Rijk. Ons geregeld.". 

Art. 286j. l. In de ma.and Ja.nuari van Art. IV. Tusschen a.rtikel 389 en a.rtikel 
elk ka.lenderja.a.r doet de Ra.ad van Arbeid a.an 390 der Invaliditeitswet worden ingevoegd drie 
den Inspecteur der directe bela.stingen, binnen nieuwe a.rtikelen, luidende : 
wiens a.mbtsgebied de in a.rtikel 286g bedoelde ,,Art. 389a. Met geldboete van ten hoogste 
werkgever woont, toekomen een sta.a.t, vermel- vijf en twintig gulden wordt gestraft de niet
dende naa.m en woonplaa.ts van de werkgevers na.koming door den werkgever van de verplich
en de bedra.gen, wa.a.rvoor overeenkomstig tingen hem opgelegd bij de artikelen 286d, 
a.rtikel 286i in het a.fgeloopen ja.ar door den tweede lid, en 286!. De bepa.ling van den 
Ra.ad van Arbeid voor a.rbeiders van die werk- tweeden volzin van het eerste lid van artikel 
gevers zegels zijn geplakt. Naa.r a.anleiding 387 vindt overeenkomstige toepa.ssing. 
van dien staat verhoogt de Inspecteur den Art. 389b. Met geldboete van t en hoogste 
a.a.nslag van den werkgever in de Rijksinkom- vijf en twintig gulden wordt gestraft de niet
stenbela.sting over het loopende dienstjaar met nakoming door den arbeider van de verplich
een en een kwa.rt ma.a.I bedoeld bedra.g. tingen, hem opgelegd bij of kra.chtens de arti-

2. Indien op het tijdstip, wa.a.rop de Inspec - kelen 286h, eerste en tweede lid, en 286b. 
teur den staat ontva.ngt, de a.a.nsla.g in de Rijks- Art. 389c. Met geldboete van ten hoogste 
inkomstenbelasting reeds t en kohiere is ge- 1 vijf en twintig gulden wordt gestra.ft hij, die 
bracht, wordt de verhooging van den bela.sting- het bewijs van vrijstelling niet binnen den 
plichtige na.gevorderd. Het zelfde vindt p!a.ats in a.rtikel 286m genoemden termijn van 3 da.
indien op voormeld tijdstip besloten was geen gen teruggeeft, wa.nneer die terugga.ve door 
aanslag op te leggen of de opgelegde a.anslag den Ra.ad van Arbeid is bevolen.". 
was vernietigd. Navordering heeft plaa.ts door Art. V. Deze wet treedt in werking met 
het ten kohiere brengen van een naderen aansla.g inga.ng van den dag na. dien harer afkondiging. 
wegens de verhooging. Lasten en bevelen, enz. 

Art. 286/c. 1. De in het vorige artikel be- Gegeven te ' s-Gra.venhage, den 4den De-
doelde verhooging van den a.a.nsla.g in de cember 1920. 
Rijksinkomstenbela.sting wordt ingevorderd 
overeenkomstig deb epa.Jingen geldende voor 
de invordering van de Rijksinkomstenbela.sting 
en a.ls Rijksinkomstenbela.sting verantwoord. 

2. Voor de toepa.ssing van de bepa.lingen 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 en 
voor de hefling van opcenten wordt de ver-

WILHELMINA. 

De Miniater van Arbeid, AALBERSE. 

De Miniater van Financitn, DE VRIES . 

( Uitgeg. 23 Dec. 1920.) 
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4 De~em,ber 1920. WET tot wijziging van het 
afzonderlijk hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918, dat de 
uitgaven bevat voor het Ministerie van 
Arbeid. S. 851. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver. 
hoogd en verminderd. 

4 December 1920. WET tot aanvulling en ver
hooging van het tiende hoofdstuk A der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 852. 

Bij deze wet worden eenige artikelen inge
lascht en verhoogd en wordt een artikel ver
minderd. 

Tengevolge hiervan wordt verhoogd het 
totaal der Ilde afdeeling met f 10,000; Illde 
afdeeling met f 501,000; IVde afdeeling met 
f 74,650 ; Vde afdeeling met f 133,000; 

terwijl het eindcijfer van het hoofdstuk Xa 
d.er Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919 
wordt verboogd met f 718,650. 

4 December 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw van 
arbeiderswoningen te Haarlem. S. 853. 

4 December 1920. WET tot verklaring van bet 
algemeen nut der onteigening van gron
den, noodig voor den bouw van woningen 
te Amsterdam (uitbreiding Zuid). S. 854. 

4 DecernJ,er 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, noodig voor den bouw va,n 
arbeiderswoningen te Amerstoort. S. 855. 

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

dat de Steenhouwerswet (wet van 7 October 
1911, Staatsblad n°. 315) met bet oog op bet 
vervallen van de wet van 5 Mei 1889, Staats
bT,ad n°. 48, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
7 October 1911, Staatsblad n°. 314, _en bet in 
werking treden van verscbillende bepalingen 
der Arbeidswet 1919, beboort te word.en ge
wijzigd; 

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de artikelen 15 en -23 der Steen

houwerswet wordt in plaats van ,,de ambte
naren, bedoeld in artikel 12 der Arbeidswet" 
gelezen ,.de ambtenaren, bedoeld in artikel 
77 der Arbeidswet 1919". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na <lien barer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De

eember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
(Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 

4 December 1920. WET tot wij7..iging van de 
Caissonwet 1905. S. 859. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/1920, n°. 548, 
1-11 .; 1920/ 1921, n°. 131. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 316. 
Hand. 1• Kamer 1910/1921, bladz. 94-96. 
Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in over;weging genomen bebben, 

dat de Caissonwet 1905 (wet van 22 Mei 1905, 
Staatsblad n°. 143, gewijzigd bij de wet van 
1 Juli 1909, Staatsblad n°. 248) met het oog 
op bet vervallen van de wet van 5 Mei 1889, 
Staatsblad no. 48, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 7 October 1911, Staatsblad n°. 314 

4 December 1920. WET tot verklaring van bet en bet in werking treden van verschillende 
algemeen nut der onteigening van eigen- bepalingen der Arbeidswet 1919, beboort t e 
dommen, noodig voor den bouw van arbei- worden gewijzigd; 
derswoningen te Beek (L.). S. 856. I Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State, enz. 

- Art. I. In de artikelen 3 en 11 der Caisson-
4 December 1920. WET tot verklaring van bet wet 1905 wordt in pla.ats van ,,de a.mbtenaren 

algemeen nut der onteigening van gronden, bedoeld in artikel 12 der Arbeidswet" gelezen 
noodig voor den bouw van woningen tc 1 ,,de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 der 
Amsterdam aan en nabij de Ringvaart van ' Arbeidswet 1919". 
de Watergraafsm,eer. S. 857. I Art. II. Deze wet treedt in werking met 

ingang van den dag na <lien barer a.fkondiging. 
4 December 1920. WET tot wijziging van de I Lasten en bevelen, enz. 

Steenbonwerswet. S. 858. Gegeven te 's-Gravenha.ge, den 4den De-
Bijl. Hand. 2• Ka,mer 1919/ 1920, n°. 548, cember 1920. 

1-11; 1920/ 1921, n°. 131. 
Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 316. 
Hand. 1• Kamer 1920/1921, bladz. 94-96. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, AALBERSE. 

( Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 
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4 December 1920. WET tot w1Jz1gmg van de 
Phosphorluciferswet 1901. S. 860. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, n°. 548, 
1-11 ; 1920/ 1921, n°. 131. 

Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 316. 
Hand. 18 Kamer 1920/ 1921, bladz. 94-96. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te wete11: 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 

December 1920. WET tot wijziging van de 
Stuwadoorswet. S. 862. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, n°. 548. 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, I 
dat de Phosphorluciferswet 1901 (wet van 28 

4 
Mei 1901, Staatsblad n°. 133, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 1 Juli 1909, Staatsblad n°. 
247) met het bog op het vervallen van de wet 
van 5 Mei 1889 (Staatsbv.ul. n°. 48), la,atstelijk 

1 
gewijzigd bij de wet van 7 October 1911 (Staats
blad n°. 314) en het in werking treden van ver-

1 
schillende bepalingen der Arbeidswet 1919 I 

behoort te worden gewijzigd; 

1-11 ; 1920/1921, n°. 131. 
Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 316. 
Hand. 1 • Kamer 1920/1921, bladz. 94-96. 
WrJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat de Stuwadoorswet (wet van 16 October 
1914, Staatsblad n°. 486) met het oog op het 
vervallen van de Arbeidswet 1911 (Staatsblad 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. I. In het tweede lid van artikel 5 

der Phosphorluciferswet 1901 wordt in plaats 
van ,,de ambtenaren, bedoeld in art. 12 der no. 319) en het in werking treden van ver-

Arb •a t" 1 d bt . b schillende bepalingen der Arbeidswet 1919, e1 swe ge ezen ,, e am enaren, e- b d ... 
doeld in ai-tikel 77 der Arbeidswet 1919". ehoor~ te wor en -~eW1Jz1gd; 

Art II D t t dt • kin t Zoo 1s het, dat W1J, den Raad van State. enz. 
. · · eze we r~e in wer · g_ ~ e J Art. I. In het vierde lid van artikel 17 der 
mgang van den <lag na dien ha.rer afkondigmg. St d d • 

1 
b d 

Lasten en bevelen, enz. _ _uwa. oorswet wor t ~n p aats van ,, e oeld 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den D e
cember 1920. 

b1J art1kel 17 der Arbe1dswet 1911 (Staatsblad 
n°. 319)" gelezen ,,bedoeld bij artikel 77 der 
Arbeidswet 1919". 

WILHELMINA. Art. II. Deze wet treedt in werking met 
De M inister van Arbeid, AALBERSE. I ingang van den dag na <lien harer afkondiging. 

( u·t 29 D 1990 ) 1 Lasten en bevelen, enz. 
i geg. ~ ec. - · Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De-

4 Decern.ber 1920. WET tot wijziging van de 
Veiligheidswet. S. 861. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, n°. 548, 
1-11 ; 1920/1921; n°. 131. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 316. 
Hand. l • Kamer 1920/ 1921, bladz. 94-96. 
WrJ WILHELMINA, EN~ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da.t de Veiligheidswet (wet van 20 Juli 1895, 
Staatsbl.ad n°. 137, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 19 Juni 1915, Staatsblad n°. 281) met het 
oog op het vervallen van de Arbeidswet 1911 
(Stacttsblad n°. 319) en het in werking treden 
van verschillende bepalingen der Arbeidswet , 
1919, behoort te worden gewijzigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Ai-t. 1. In artikel 9 der Veiligheidswet 

(Staatsblad 1915, n°. 304) wordt in plaats van 
,,de ambtenaren, bedoeld in artikel 17 der 
Arbeidswet 1911 (Staatsblad n°. 319)" gelezen 
,,de ambtenaren, bedoeld in artikel 77 der 
Arbeidswet 1919". 

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De .11inister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. 22 Dec. 1920.) 

4 December 1920. WET tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk A der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 863. 

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

Yan de VIde afdeeling als bet eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 24,000. 

4 December 1920. vVET, houdende verbetering 
van de wet van den 26sten Ma.art 1920 
(Staatsblad n°. 148), tot wijziging van de 
termijnen bedoeld in de a.rtikelen 523, 
526 en 549 van het Burgerlijk Wetboek 
en afschaffing der wet van 9 Juli 1855 
(Staatsblad n°. 67). S. 864. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, no. 515 , 
1-3: 1920/1921, n°. 107. 

Hand. id. 1920/1921, bladz. 316. 
Hand. 1° Kamer !920/ 1921, bladz. 94-96. 
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\V1J WILHELMINA, EKZ ... doen te weten: 4 December 1920. WET tot verhooging van 
.Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 3 der wet van den 26sten Maart 
1920 (Staatsb/,ad n°. 148), tot wijziging van de 
termijnen bedoelcl in de artikelen 523, 526 en 
549 ,an het Burgerlijk Wetboek en afschaffing 
der wet van 9 Juli 1855 (Staatsblad n°. 67), 
verbetering behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den, Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste lid van artikel 3 van 

voormelde wet wordt het woord ,,April" ver
vangen door : ,,Juli". 

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

Lasten en bevolen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De
oember 1920. 

WILHELMINA. 

het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 866. 

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

van de XIde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 242,000. 

4 December 1920. WET tot vaststelling van 
het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 867. 

Bij deze wet wordt het VIde hoofdstuk der 
begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst
jaar 1920, betreffende het Departement van 
Marine, va,stgesteld, woals hierna Yerkort 
volgt: 
Iste A.i'D, Militaire uitgaven. 

Actieve zeemacht. 
l • Onderafd. Kosten van beheer 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. en administratie . . . . . . • f 1,141,037 
( Uitgeg. 13 Dec. 1920.) :l• Onderafd. Materieel der zee-

4 December 1920. WET tot wijziging van de 
Beroepswet. S. 865. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/ 1921, n°. 271, 
1 -,J. 

Hand. id. 192~/1921, bladz. 316. 
Hand. l • Karner 1920/1921, b.adz. 94-96. 
WIJ WILHELMINA, ENZ • •• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de Beroepswet (wet van 8 December 1902, 
Staatsblad n°. 208, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 26 Juli 1918, Staatsb/,ad n°. 494) met 
het oog op het vervallen van de wet van 5 Mei 
1889 Staatsblad n°. 48, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 7 October 1911, Staatsb/,ad n°. 
314, en het in werking treden van verschillende 
bepalingen der Arbeidswet 1919 behoort te 
worden gewij zigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 139 der Beroepswet wordt 

in plaats van ,,de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 12 der Arbeidswet" gelezen : ,,de ambte
naren, bedoeld in artikel 77 der Arbeidswet 
1919". 

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

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den De
oember 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister V(tn Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Dec. 1920. ) 

macht en van 's Rijks werven, 
maritieme etablissementen en 
inrichtingen. • . • . . . . . :l2,916,966 

3• Onderafd. Personeel der zee-
macht • . . . . . . . . . . 12,041,260 

4• Onderafd. Pensioenen, onder-
standen, wachtgelden, enz. . . 4,377,383 

2• AFD, Niet-militaire uigaven. 
Loodswezen, betonning, beba
kening, verlichting en hydro
graphie. 

1• Onderafd. Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlich-
ting ............ . 

2• Onderafd. H ydrographie . . . 
3• Onderafd. Pensioenen, onder

standen, wachtgelden, enz ..• 

3• AFD. Onvoorziene uitgaven 

f 40,476,646 

6,678,610 
262,995 

438,878 

f 7,370,383 
60,000 

Totaal van het VIde hoofdstuk. f 47,907,029 

4 Decembe,· 1920. WET tot wijziging van de 
wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 86) 
tot regeling van de bevordering, het ont
slag en het op pensioen stellen der militaire 
officieren bij de zeemacht en tot tijdelijke 
bu iten-werking-stelling van enkele be
palingen dier wet. S. 868. 

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

dat het nooclig is enkele bepalingen der .,Be-
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vorderingswet voor de zeemacht 1902", Staats - J (2) Oflicieren-machinist der derde klasse, 
blad n°. 86, ten aanzien van de bevordering van die voldoen aan de eischen voor bevordering, 
officieren-machinist bij den Marine-Stoomvaart- gesteld bij artikel 15 der Bevorderingswet, doch 
dienst te wijzigen, zooml)de sommige bepalingen het examen voor den rang dien zij bekleeden, 
dier wet tijdelijk buiten werking te stellen ; niet met gunstigen uitslag hebben afgelegd, 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. zonder dat voor dit verzuim. naar het oordeel 
Art. 1. De ,,Bevorderingswet voor de zee- van Onzen Minister van Marine, billijke redenen 

macht 1902", zooal~ die luidt krachtens den bij aanwezig zijn, kunnen voor bevordering eerst 
Ons besluit van 16 Januari 1915 (Staatsblad in aanmerking komen, wanneer zij het examen 
n°. 15) bekend gemaakten tekst, wordt gewij- voor oflicier-machinist der derde klasse met 
zigd als volgt : gunstigen uitslag hebben afgelegd. 

§ a. Het eerste, tweede en derde lid van (3) Oflicieren-machinist der derde klasse, 
artikel 15 worden vervangen door : die ten gevolge van verblijf buitenslands het 

(1) De oflicieren-machinist der derde klasse examen voor dien rang niet hebben afgelegd, 
moeten twee jaren ·dien rang bekleed hebben zijn, wanneer zij tot officier-machinist der 
om voor bevordering in aanmerking te kunnen tweede k lasse bevorderd worden, verplicht be
komen. doeld examen af te leggen binnen een jaar na 

(2) De officieren-machinist der tweede hun terugkeer binnenslands. 
klasse moeten een diensttijd hebben van ten Wordt het examen niet binnen den vastge
minste zes jaren, gerekend van hunne benoe- stelden termijn met gunstigen uitslag afgelegd 
mmg tot officier-machinist der derde klasse, en zijn voor dit verzuim, naar het oordeel van 
om tot het examen voor den rang van officier- Onzen Minister van Marine, billijke redenen 
machinist der eerste klasse toegelaten te kunnen niet aanwezig, dan blijft de betrokkene stil
worden. staan op de door hem na afl.oop van den termijn 

(3) De officieren-machinist der tweede klasse bereikte plaats in de ranglijst en vangt de op
moeten, om voor bevordering in aanmerking te klimming van die plaats eerst aan, nadat het 
kunnen komen : examen met gunstigen uitslag is afgelegd. 

a. den rang van officier-machinist der tweede Het hiervoren bepaalde betreffende stilstand 
klasse zes jaren bekleed hebben ; en opklimming in de ranglijst is op den oflicier-

b. het examen voor den rang van officier- machinist, te wiens aanzien billijke redenen 
machinist der eerste klasse met gunstigen uit- voor het niet afl.eggen van examen aanwezig 
slag hebben afgelegd. worden geacht, mede van toepassing, wanneer 

§ b. Het eerste en tweede lid van artilrnl 17 de nader door Onzen Minister van Marine voor 
worden gelezen : hem vast te stellen termijn, binnen welken het 

(1) Luitenants ter zee der derde klasse en de examen met gunstigen uitslag behoort te zijn 
in rang daarmede gelijkgestelde officieren worden afgelegd, wordt overschreden. 
door Ons bevorderd naar ouderdom van rang. (4) De in artikel 15, eerste lid, der Bevorde-

(2) Onverminderd de voor bevordering ge- ringswet gestelde eisch voor bevorder ng tot 
stelde eischen zullen de luitenants ter zee der officier-machinist der tweede klasse is niet 
derde klasse en de in rang daarmede gelijkge- van toepassing op officieren-machinist der 
stelde officieren uiterlijk na een diensttijd van derde klasse d e als machinist hebben gediend. 
vier jaren in hunnen rang worden bevorderd. (5) Officieren-machinist der derd_e of der 

2. De in de Tweede Afdeeling der ,, Bevor- tweede klasse, die een diensttijd hebben van 
deringswet voor de zeemacht 1902" en in arti- tien jaren na het verlaten der opleiding tot 
kel 2, § a, der wet van 30 December 1914 machinist, worden toegelaten tot het examen 
(Staatsblad n°. 623) gestelde eischen voor be- voor officier-machinist der eerste klasse, onge
vordering van officieren der zeemacht tot hoo- acht den diensttijd van zes jaren, voor toe
geren rang worden tijdelijk buiten . werking lating gesteld in artikel 15, tweede lid, der 
gesteld, met uitzondering van die betreffende Bevorderingswet. 
den voor bevordering bepaalden diensttijd in 4. Deze wet treedt in werk-ng met ingang 
den rang en het met gunstigen uitslag afl.eggen van den dag na dien harer afkondiging. 
van examen voor hoogeren rang. Lasten en beve en, enz. 

3. (1) Officieren-machinist, die het examen Gegeven te ·'s-Gravenhage, den 4den De-
voor officier-machinist der tweede klasse met cember 1920. 
gunstigen uitslag hebben afgelegd, zijn vrij
gesteld van het afl.eggen van examen voor den 
rang van officier-machinist der eerste klasse. 

WILHELMINA. 
De Minister van Marine a. i. W. F. PoP. 

(Uitgeg. 15 Dec. 1920.) 
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4 December 1920. WET tot verhooging van het 
zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 869. 

Bij deze wet worden eenige artikelen v "r
hoogd en wordt een artikel ingevoegd. 

Tengevolge hiervan worden verhoogd : a. het
totaal van de IV• onderafdeeling der 1 e Afdee
ling van ci;enoemde begrooting en het totaal 
der 1 e Afdeeling met f 1,40· ',000; b. het totaal 
van de III• onderafdeeling der 2• Afdeeling 
en het totaal der 2• Afdeeling dier begrooting 
met f 176,000 ; c. het eindcijfer van het hoofd, 
stuk met f 1,576,000. 

4 December 1920. WET tot wijziging en aan
vulling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1920, alsmede van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
vo~r het dienstjaar 1920. S. 870. · 

4 December 1920. WET tot aanvulling van het 
zevende hoofdstuk A der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 871. 

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

de lste afdeeling en dat van het geheele hoofd
stuk verhoogd elk met vijfhonderd acht duizend 
gulden en alzoo gebracht respectievelijk op 
f 41,680,031.05 en f 4-9,067,231.05. 

4 December 1920. WET, houdende bepalingen 
nopens het verleenen van een weekkrediet 
voor gelden, te betalen op de ontvang
kantoren der invoerrechten en accijnzen. 
s. 872. 

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

dat het wenschelijk is, bepalingen vast te stellen 
nopens het verleenen van een weekkrediet voor 

·gelden, te betalen op de ontvangkantoren der 
invoerrechten en accijnzen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de gevallen, waarin vo' gens de 

wettelijke bepalingen betreffende het in-, uit
en doorvoeren van goederen de afgifte of de 
zuivering van een document wordt voorafge
gaan door betaling van het invoerrecht of van 
den accijns, wordt desverlangd, tegen behoor• 
Jijke zekerheid, krediet voor de te betalen 
gelden verleend tot den Donderdag van de week 
volgende op die, waarin het document is afge
geven of ter zuivering is ingeleverd. 

Wij behouden Ons voor de bepaling van het 
eerste lid van toepassing te verklaren op andere 

op de ontvangkantoren der invoerrechten en 
accijnzen te betalen gelden. 

2. Op de documenten, die krachtens het 
eerste lid van artikel 1 op krediet worden a£ -
gegeven of gezuiverd, wordt de ambtelijke 
verklaring van betaling vervangen door eene 
verklaring van debiteering. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van een door Ons te bepalen <lag. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Decem
ber 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uit,geg. 24 Dec. 1920.) 

4 December 1920. WET tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 873. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
van de VIde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 30,600. 

4 December 1920. WET tot verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 874. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd. 

Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
van de VIIIste afdeeling als het 'lindcijfer 
van het hoofdstuk verhoogd met f 1,094,726. 

4 December 1920. WET tct g edkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan het 
Roomsch-Katholiek Kerkbestuur van den 
Heiligen Joseph te Delfzijl, van voormali
gen vestinggrond, kadastraal bekend al
daar: sectie C, n° 2286, groot 30,75 aren. 
s. 875. 

4 December 1920. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de ge
meente Delfzijl van voormaligen vesting
grond, kadastraal bekend gemeente Delf
zijl, sectie C, nos. 1384 2287, 2165, 1980 
en 1979, te zamen groo~ 1.06.94 H.A. 
S 876. 

4 December 1920. WET tot goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de ge
meente Rotterdam van de Beneden-Heij
p aat onder Pernis. S. 877. 
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4 Decernber 1920. WET, houdende afwijking 
van artikel 4 der Pensioenwet voor zijde
lingschen Staatsdienst 1912 ten behoeve 
van den gepensionneerden Rijksklerk lste 
klasse der directe belastingen, invoerrech
ten en accijnzen, W. Schilperoort. S. 878. 

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

dat het wenschelijk is den gepensionneerden 
Rijksklerk lste klasse der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen W. Schilperoort, 
met afwijk ng van artikel 4 der Pensioenwet 
voor zijdelingschen Staatsdienst 1912, pensioen 
te verleenen mede over den tijd, dien hij van 
1 Augustus 1872 tot 1 October 1883 en van 
1 October 1887 tot 1 Januari 1898 in zijdeling
schen Staatsdienst hee~ doorgebracht ; 

Zoo .s het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Den gepensionneerden Rijksklerk 

lste klasse der directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen, W. Schilperoort, wordt met in
trekking van het hem bij Ons besluit van 18 Au
gustus 1920, n°. 40 met ingang van 1 Januari 
1920 toegekend pensioen van f 779, met afwij
king van artikel 4 der Pensioenwet voor zijde-
1 ingschen Staatsclienst, met ingang van laatst
genoemden datum, mede over den tijd, dien hij 
van 1 Augustus 1872 tot 1 October 1883 en 
van 1 October 1887 tot 1 Januari 1898 in zijde
lingschen Staatsdienst heeft doorgebracht, ten 
laste van den Staat pensioen verleend tot een 
bedrag van f 1588, met verrekening van het 
reeds door hem aan pensioen genotene. 

2. De in artikel 1 genoemde belanghebbende 
draagt voor inkoop voor pensioen van den 
in dat artikel genoemden diensttijd bij op den 
voet van artikel 5 der Pensioenwet voor zijde
lingschen Staatsdienst 1912. 

De door hem verschuldigde bijdrage wordt 
op den voet van het tweede lid van artikel 6 
der in het eerste lid genoemde wet op zijn pen
sioen ingehouden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den Decem

ber 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 24 Dec. 1920.) 

4 December 1920. WET tot verhooging van 
het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting 

. voor het dienstjaar 1920. S. 879'. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel hPt tota-a.l 

van de IVde a,fdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 22,000. 

4 Decemhe:r 1920. WET tot verhooging van 
Hoofdstuk Va der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 880. 

BiJ deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de VIIIste afdeeling als het eindcijfer 
van het hoofdstuk verhoogd met f 1,140,000. 

4 December 1920. WET tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 881. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en wordt een artikel ingelascht. 

Tengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 
van de XXIIste afdeeling als het eindcijfer 
van het hoofdstuk verhoogd met f 1,602,800. 

4 December 1920. WET tot verhooging van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 882. 

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

van de Vde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 29,000. 

4 December 1920. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van aanleg van een spoorweg Roodeschoo'fr
Delfzijl. S. 883. 

4 December 1920. WET tot verklaring van 
het aigemeen nut der onteigening van 
eigendommen in de gemeente Hoogeveen, 
noodig voor den aanleg van een hoofdwa
terleiding door het waters1:hap ,,Zuider
opgaande" . S. 884. 

6 Decemher 1920. WET tot verhooging van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1920. S. 885. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
'fengevolge hiervan wordt zoowel het totaal 

van de IVde afdeeling als het eindcijfer van 
het hoofdstuk verhoogd met f 120,000. 

6 December 1920. BESLUIT tot instelling van 
een cursus bij het Wapen der Infanterie. 
s. 886. 

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

Oorlog van 2 November 1920, Ude Afd., n°. 
120; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi
ging te brengen in de bepalingen. vastgesteld 
bij het Koninklijk Beslnit van 21 April 1908 
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(Staat.sblad n°. ll8) zooals da t Besluit is ge
wijzigd; 

Gezien de sedert herhaaldelijk gewijzigde 
Wet van 21 Juli 1890 (Staat.sblad n°. ~26) tot 
regeling van het Militair Onderwijs enz. ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1920, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onwn voor 
noemden Minis•er van 2 December 1920. 
IIde Afd .. no. 179 : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 October 1920: 
A. in te trekken het hiervoren genoemd 

Koninklijk BPsluit van 21 Ardl 1908 (Starits 
b/,ad n°. 118) alsmede de Koninklijke Be~.luiten 
van 24 Juni 1911 (Staatsblad n°. 155) en van 
29 Juni 1918 (Strwtsblad n~. 437) : 

B. te bepalen : 
Artikel Een. Een Cursus bij het Wapen der 

Jnfanterie, als bedoeld onder b van Artikel 2 
der Wet van 21 ,Juli 1890 (Staatsblad n •. 126), 
wordt gevestigd te Karnpen. 

Art. Twee. Behalve in de in Artikel 20 
der wet genoemde vakken wordt aan den 
Cursus onderwijs gegeven in de Hoogduitsche 
en de Engelsche taal, de werktuigkunde, de 
natuurkunde, de scheikunde, de staatsweten
schappen, het boekhouden en het teekenen. 

Onze Minister -van Oorlog is belast met de 
uitvoering van <lit Besluit, hetwelk in het 
Staatsb'lad · zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamor. 

's-Gravenhage, den 6den December 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Ooilog, W. F . PoP. 

(Uitgeg. 21 Dec. 1920.) 

6 Decernber 1920. BESLUIT tot uitvoering 
van art. 26septies, eerste lid der wet tot 
regeling van het lager onderwijs. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
3 December 1920, n°. 12128, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 26sept{es, 
eerste lid, der wet tot regeli g var het lager 
onderwijs, voor het berekenen der iaarwedde 
van de onderwijzers als cliensttijd mede in 
aan merking komt de tijd, voor en na invoering 
dier wet doorgeb1acht in dienst van andere 
dan in die wetsbepaling genoemde inrichtingen 
van onderwijs, welke door Ons bij besluit, den 
Onderwijsraad (a.fdeeling voor het a.Jgemeen 

vormend lager onderwijs en het bewaarschool
onderwijs) gehoord, worden aangewezen; 

Gelet op art . 26sept;es, eerste lid, der wet 
tot regeling van het lager onderwijs ; 

Den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs) gehoord, adviezen van 
23 Ma,art 1920, n°. 295 A, en van 27 October 
1920, n°. 1373 A; 

Hebben goedgevorden en verstaan: 
l,e bepalev, dat als diensttijd, bedoeld in 

art. 26septies, eerste lid, der wet tot regeling 
van het lagPr onderwijs, mede in aanmerking 
komt de diensttijd, als leeraar of or.derwijzer 
doorgebracht aan de onderstaande inrichtingen 
van onderwijs, zoowel openbare als bijzondere, 
indien zij althans niet naar haren aard uitslui
tend tot een van deze beide takken van on
derwijs behooren: 

a. de regimentsschool bij net regiment 
genietroepen; 

b. de Oosteindeschool te Pretoria ; 
c. het opvoedingsgesticht ,,Valkenheide", 

te Maa.rs bergen, en 
d. _kweekschnlen voor vroedvrouwen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in cle Nederlandsche 
Staatscourant zal warden geplaatst. 

's Gravenhage, 6 December 1920. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
J. TH. DE VISSER. 

6 Decemher 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Art . 19, tweede lid, der Gemeentewet. 
Toelating als lid van den gemeenteraad, 

waar van het voornemen am het hoofd
verblijf naar een andere gemeente over 
t e brengen, niet is gebleken . 

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

den Raad der gemeente Amsterdam tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 21 Juli 1920, n°. 30, waarbij, 
met vernietiging van het ,aadsbesluit van 
1 Juli 1920, de toelating van H. Kolthek tot 
lid van den Raad der gemeente Amsterdam 
is bevolen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies .van 
22 November 1920, n°. 428; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 December 1920, 
n°. 14433, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemcente 
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Amsterdam op 1 Juli 1920 heeft besloten H. 
Kolthek niet toe te laten als lid van den 
gemeenteraad op grond dat hij niet voldoet 
aan een . der vereischten voor het raadslid
schap gesteld, n.l. van te zijn ingezetene der 
gemeente in den zin van art. 19, tweec'e lid, 
der Gemeentewet, aangezien H. Kolthek te 
's-Gravenbage eene woning in huur heeft 
en cle zich daarin bevindende meubelen zijn 
eigendom zijn; dat hij als redacteur van een 
blad en als Kamerlid aldaar een vast adres 
heeft en hij aldaar ook eene dame bij zich 
heeft inwonen, ierwijl hij te Amsterdam geen 
vaste woning meer zou hebben ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordholiand 
op 21 Juli 1920 met vernietiging van boven
genoemd raadsb, sluit de toelating van H. 
Kolthek tot lid van den Raad der gemeente 
Amsterdam hebben bevolen, daarbij overwe
gende dat het begrip woonplaats moet worden 
opgevat in den zin van art . 74 van bet Burger
lijk Wetboek als de plaats, waar het hoofd
verblijf is gevestigd ; dat H. Koltnek gedurende 
een !anger tijdvak van de laatste 12 maanden 
in het bevolkingsregister der gemeente Amster
dam is ingeschreven 1,eweest, terwijl hij niet 
door het afleggen eener verklaring het voor
nemen aan den dag heeft gelegd zijn h~lOfd
verblijf naar elders over te brengen ; dat 
derhalve overeenkomstig art. 76, tweede lid 
van het Burgerlijk Wetboek uit de omstandig
heden zal moeten worden opgemaakt of bet 
hoofdverbliJf en derhalve de woonplaats van 
H. Kolthek naar elders, in dit geval naar 
's-Gravenhage is overgebracht; dat de raad 
der gemeente Amsterdam van meening is, 
dat zulks wel het geva.J is, op grond dat H. Kolt
hek te 's-Gravenhage eene woning in huur heeft 
en de daarin bevindende meubelen zijn eigen
dom zouden zijn; rat uit het in huur hebben 
van deze woning echter niet is af te leiden 
dat H. Kulthek zijn hoofdverbliJf naa,r 's-Gra
venhage heeft overgebracht, daar hij boven
dien in Amsterdam in de woning J. J. Cremer
plein 12, II• etage, eene kamer heeft gehuurd, 
waarin hij bij aanwezigheid in Amsterdam des 
daags werkt en des nachts slaapt, terwijl de 
zich in de woning te 's-Gravenhage bevindende 
meubelen, volgens verklaring van H. Kolthek, 
niet zijn eigendom zijn; dat de verder door 
den Raad van Amsterdam aangevoerde om
standigheden, dat op de lijst der leden van de 
Tweede Kamer het adres · van H. Kolthek 
wordt vermeld als te zijn 's-Gravenhage, 
alsmede dat aan bedoeld adres stukken voor de 
redactie van het blad ;,Recht voor Allen" 

moeten worden gezonden, niet beslissend zijn 
omtrent het hoofdverblijf van H. K.olthek, in 
verband met diens verklaring, dat zulks 
gemakshalve is geschied met J,et oog op zijne 
aanwezigheid te 's-Gravenhage voor het bij
wonen van de vergaderingen der Tweede 
Kamer de1· Staten-Generaa.J; dat H. Kolthek 
die in het bevolk.irigsregister van Amsterdam 
is ingeschreven en aldaar verblijft, voor zoover 
hij niet in verband met zijn ka.merlidmaatschap 
of om ander e redenen afwezig is, tPvens in 
de plaatselijke directi- belasting op bet in
komen dier gemeente over bet belastingjaar 
1918/19 aangeslagen was, terwijl hem voor 
bet belastingjaar 1919/1920 wederom door de 
gemeente Amsterdam een beschrijvingsbiljet 
is toegezonden; dat B. Kolthek steeds geacht 
wordt zijn hoddverblijf in Amsterdam te 
hebben gevestigd en uit de omstandigheden 
niet kan worden afgeleid dat, en zoo ja, wanneer, 
bij zijn hoofdverblijf naar elders zou hebben 
over~ebracht ; dat naar hun oordeel H. Kolthek 
in verband met bet vorenstaande moet worden 
beschouwd als ziJne woonplaats in den zin 
der wet in Amsterdam te hebben en te voldoen 
aan het vereischte van ingezetenschap bedoeld 
in art. 19, tweede lid der Gemeentewet; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Amsterdam in beroep is gekomen ; 

0., dat niet is betwist dat H. Kolthek, 
toen hij in bet bevolkingsregister van de· ge
meente Amsterdam werd ingeschreven, aldaar 
ziJn l10ofdverblijf had ; 

dat niet is 1;ebleken van zijn voornemen om 
zijn hoofdverblijf naar elders over te brengen ; 

dat hij dan ook op het tijdstip zijner ver
kiezing te Amsterdam een kamer in gebruik 
had en in die gem.eente was aangeslagen in de 
plaatselijke directe belasting naar het inkomen; 

dat hij weliswaar veelvuldig te 's-Gravenhage 
verblijft en ook daar een woning in gebruik 
heeft, maar dat daaruit niet mag worden 
afgeleid da t hij zijn hoofdverblijf naar die 
gemeente heeft overgebracht, nu van zijn 
voornemen om dit te doen, niet is gebleken; 

dat derhalve met Gedeputeerde Staten moet 
worden aangenomen dat H. Kolthek voldoet 
aan bet vereischte van ingezetenscbap, be
doeld in art. 19, tweede lid der Gemeentewet; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit het 
beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
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7 Decemb111· 19:W. KoNINKLIJK BESLUIT. dat bijgevolg de school niet heeft voldaan 
Uit het onderling verband van de aan het bepaalde bij art. 59bis, 5° lid, der Lager

verschillende leden van art. 26quater ondel'WlJswet; 
der wet tot regeling van het lager onder- dat van bet besluit van Gedeputeerde Staten 
wijs volgt dat de beperking in bet 5• lid voormeld schoolbestuui bij Ons in beroep is 
van dat artikel zoo moet woi:den verstaan, gekomen, aanvoerende dat de uitgekeerde 
dat bet aantal onderwijzers in elk der verhoogingen van £ 200 alle te recht zijn 
in bet 3• en 4• lid bedoelde vakken niet I toegekend, en eventueel zelfs 4 X 5 of 20 
grooter zijn kan dan het aantal klassen akten hadden kunnen worden gehonoreerd, 
of afdeelingen, waar in een of meer dier I mits geen twee akten voor eenzelfde vak in 
vakken onderwijs wordt gegeven. cenzelfde klasse in rekening werden gebracht ; 

WIJ WILHELM.INA, ENZ. dat ook uit de inrichting van de Regeerings-
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door modellen blijkt dat oe opvatting van het 

door bet bestuur der vereeniging tot stichting BestuPr de juiste is, daar tocn niet ·alleen 
en instandhouding van eene Christelijke School gevraagd wordt voor welke klasse doch boven
voor lager onderwijs en meer uitgebreid lager <lien voor welk vak (of vakken) de onderwijzer 
onderwijs te Apeldoorn, tegen bet besluit I is aangewezen; dat ware de opvatting van· 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland Gedeputeerde Staten juist, dat in bet gebeel 
rnn 28 Juli 1920, n°. 210, genomen op ziJne slechts 4 onderwijzers konden worden aan
aanvrage om voor de bijzondere lagere school I gewezen, waarvan bet. gevolg zoude kunnen 
te Apeldoorn, Kerklaan 13, te bekomen de zijn dat slechts 4 akten voor een en hetzelfde 
Rijksvergoeding, bedoeld bij art. 59septies I vak konden worden gehonoreerd (b.v. als de 
en de Rijksbijdrage bedoeld bij art. 59octies, I 4 onderwijzers der meeruitgebreid lager
der wet tot regeling van bet lage1 onderwijs, I onderwijsklassen elk in bet bezit zijn van de 
over bet jaar 1919; acte Franscb, zonder meer), zoodat tn bet 

Den Raad van State, Afdeeling voor de onderwijs in de vier ove1ige meer-uitgebreid
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 

1
1 lager-onderwiJsvakken (m, n, p en u) niet zou 

10 November 1920, n°. 427 ; kunnen worden voorzien, hetgeen naar de 
Op de voordracht van Onzen Minister van I meening van bet bestuur de ongerijmdheid 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van I zelve zou ziJn en ook nooit de bedoeling van 
4 December 1920, n°. 9906, Aid. L. 0. F . ; den wetgevei kan zijn geweest; 

0., dat Gedeputeerde St!l.ten bij bun voor- I 0., dat uit het onderling verband van de 
meld besluit hebben beslist dat voormelde I verschillende leden van art . 26quater volgt 
school geen aanspraak kan doen gelden op de dat de beperking in bet 5• lid van dat artikel 
Rijksvergoeding, bedoeld in art . 59septies zoo moet worden verstaan, dat bet aantal 
en de Rijksbijdrage bedoeld in art. 59octies onderwijzers in elk der in bet 3• en 4° licl 
der wet tot regeling van bet lager onderwijs, I bedoelde vakken niet grooter zijn kan dan 
omdat bovengenoemde school niet voldaan het aantal klassen of afdeelingen, waar in een 
heeft aan alle eischen in de wet vermeld; I of meer dier vakken ond,rwijs wordt gegeven; 

dat zij daarbij hebben overwogen dat inge- dat dit aanta bier niet grooter is dan bet 
volge bet bepa-alde bij art . 26quater, 5• lid, aan aantal klassen in het artikel bedoeld en derhalve 
de onderwerpelijke school, behalve bet hoofd, 

1 
door bet schoolbestuur bij de berekening van 

slechts 4 leerkrachten in aanmerking kunnen I de jaarwedde van de onderwijzers R. Bos, 
komen, voor de verhooging bedoeld bij art .. I C. van Oosten en F. R. M. Beumer, te recht 
26quater, 4• lid, der Lager-onderWJJBwet; dat rekening is gehouden met het onderwijs door 
in verband daarm~de de vergoeding ten aanzien j hen gegeven in de hoogere leerjaren; 
van H.Visserman,G.L.vanRijn,J.C.Risseeuw, 1 Gezien de wet tot regeling van bet lager 
E. H. Bos, C. van Oosten, G. Luijendijk, onderwijs; 
F. H. M. Beumer en H. J. Kerkhoven behoort I Hebben goedgevonden en verstaan : 
te worden bepaald op £ 3061.66½, f 3025, met vernietiging van bet bestreden besluit 
f 2440,f 2286.66,f 1910,f 2570,f 2210enf 188.33: I bet bedrag der Rijksvergoedingen en der 
dat evenwel aan E. H. Bos, C. van Oosten, Rijksbijdrall:e voor de vermelde school over 
F. H. M. Beumer niet de hierbovengenoemde 1919 vast te stellen op f 29,515.63y2. 
bedragen als jaarwedde zijn uitbetaald, doch I Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
f 2291.66 f 2033.33 en f 2225 .83, dus meer Wetenscbappen is belast, enz. (W. v. d. B. A.) 
dan waarop zij volgens de wet recht hadden ; I 
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8 December 1920. l\'~ISSIVE van den :Minister 
van Waterstaat betreffende veillgheids
maatregelen bij lucbtvertooningen. 

Bij een onderzoek ter plaatse door een 
deskundige, d ie naar aanleiding van een 
verzoek van een der Gemeentebesturen wa8 
uitgewnden om na te gaan of een aangewezen 
terrein voor het bouden van een vliegver
tooning al of niet geschikt was, bleek dit ter
rein, zoowel door zijn afmetingen als door de 
omgeving voor _het doe!, zoo ten eenen male 
ongeschikt te zijn, dat reeds uit een sch ets met 
opgave van de afmetingen en aanduiding der 
omgeving opgemaakt had kunnen zjjn, dat 
het terrein onvoorwaardelijk zou moeten 
worden afgekeurd. 

Ter voorkoming van tijdverlies voor den 
deskundige en ter besparing van onnoodigc 
kostcn, zou het daarom aanbeveling verdienen, 
dat in het vervolg, bij ~et doen van aanvragen 
om een dergelijke voorlichting, een scbets 
werd overgelegd, aangevende de Jigging, de 
a fmetingen, de omgeving en de inricbting van 
bet terrein, alsook de gesteldheid van den bc-
dem. (W. v . d. B. A.) 

9 Decenber 1920. BESLUIT, boudende intrek
king van de Koninklijke besluiten van 
14 4\-ugustus 1876 (Staatsblad n°. 172), 
22 September 1879 (Staatsblad n°. 154) 
en 12 Mei 1903 (Staatsblad n°. 141). S. 887. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad no. 7) ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 6 No

vember 1877 (Staatsblad n°. 194) : 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 3 November 1920, n°. 9, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1920, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister van 7 December 1920, n°. 14, Afdee
Iing Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 19lH te bepalen : 

Ee:nig artikel. 

deze zegels aan de telegraafkantoren in te 
wisselen. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoerlng van dit besluit, betwelk in het Staats
blad zal wmden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage den 9den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
(Uitgeg. 24 D ec. 1920.) 

10 December 1920. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de wet op de Rijks
verzekeringsbank, Staatsblad 1920, n°. 780, 
in werking zal treden. S. 88 

Bep:tald op 1 Januriri 1921. 

10 December 1920. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van bet Koninklijk Besluit van 
3 April 1890 (Staatsblad n°. 34), zooals dat 
Koninklijk Besluit is gewijzigd en aange
vuld bij Koninklijke Beslui ten van 30 
November 1895 (Staatsblad n°. 183) en 16 
Maart 1909 (Staatsblad n°. 72), houdende 
voorschriften ter uitvoering van art. 12, 
derde lid, sub 2°., der wet tot regeling van 
het lager onderwijs. 8. 889 . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 November 1920, n°. 12272/3, afd. Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Koninklijk Besluit van 3 April 1890 (Staatsblad 

I 
n°. 24), zooals dat Koninklijk Besluit is ge
wijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit 
van 30 November 1895 (Staatsblad n°. 183) 
en bij Ons BeRluit van 16 Maart 1909 (Staatsblad 
n°. 72), houdende voorschriften ter uitvoering 

I 
van art. 12, derde lid, sub 2°., der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, nader te 

, wijzigen en aan te vullen ; 
Den Raad van State geboord (advies van 

30 November 1920, n°. 45); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden . Minister van 7 December 1920, 
n°. 14139, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De Koninklijke be&luiten van 14 Augustus I 1°. In art-ikPI 1, eerste lid van bet Konink-

1876 (Staatsblad n°. 172), 22 September 1879 lijk Besluit van 3 April 1890 (Staatsb lad n°. 34) 
(Staatsblad n°. 154) en 12 Mei 1903 (Staatsblad wordt in plaats van ,,tot een maximum van 
n°. 141), betreffende de invoering en bet ge- zevenhonderd gulden" gelezen: ,,tot een 
bruik van te!egramzegel~. worden ingetrokken. 

1 
maximum van duizend gulden". 

Aan houders van telegramzege!s zal tot een 1 2°. Aan artikel 1 wordt een nieuw lid toe-
nader door Onzen Minister van Waterstaat te gevoegd, luidende: ,,Met afwijking van het 
bepalen datum gelegenheid worden gegeven , bepaalde in bet eerste lid van dit artikel zal 
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op de in de maand December der jaren 1920, 
]921, ]922 en 1923 vast te stellen Rijksbijdrage 
ook aanspraak bestaan voor de opleiding tot 
onderwijzer der in de jaren 1917, 1918, l!H9 
en 1920 aangenomen personen". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
Yan dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l0den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde1wij8, 
I{ 1msten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uilgeg. 29 Dec. 1920.) 

10 December 1920. KoNINKLIJK BESLUIT. 
Wanneer de financieele toestand eener 

gemeente eischte, dat uitgaven, die niet 
van onafwijsbare noodzakelijkheid zijn, 
moeten worden vermeden, kan de uitgaaf 
voor bet oprichten van een openbaar 
slachthuis niet worden goedgekeurd. 

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

den Raad der gemeente Leeuwarden tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten ean 
Friesland van 12 Mei 1920, n°. 62, 2• afdeeling 
F, waarb,i goedkeuring is onthouden aan de 
bij zijn besluit van 13 April 1920, n°. 185 
R/76, in de gemeentebearootin« voor het 
dienstjaar 1920 gebrachte wijziging strekkende 
tot aanvulling van die begrooting met een 
post: ,,Kosten van stichting van een openbaar 
slachthuis" ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, ad~ies van 
22 :November 1920, n°. 433; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 7 December 1920, 
n°. 1443~, afd. Binnenlandsch Bcstuur; 

0., dat bij besluit van den Raad der ge
meente Leeuwarden van 13 April 1920, n°. 
185 R/ 76 , op de gemeente-begrooting voor het 
dienstjaar 1920 in ontvang is gebracbt een post 
,,tiJdelijke geldleening voor buitengewone wer
ken'· groot f 110,000 ; en in uitgaaf een gelijk 
bedrag ter bestrijding van de kosten van het 
stichten van een openbaar slachthuih, ter aan
vulling van bet bedrag van f 550,000, hetwelk 
voor hetzelfde doel op de begrooting van 1919 
is uitgetrokken ; 

dat bij besluit van 12 Mei 1920, n°. 62, 2° 
afd. F, Gedeputeerde Staten aan het Raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden op 

gronden hierop necrkomende, dat de financieele 
toestand der gemeente Leeuwarden boogst 
ongnnstig is en dwingt tot vermijding van alle 
niet beslist noodzakelijke uitgaven ; dat het 

I in die omstandigheden onverantwoordclijk is 
een zooveel schatten gelds kostenden nieuwen 
tak van dienst in het !even te roepen, waarvan 
het in de hoogste mate onzeker is dat hij zijn 
eigen kosten in de eerste jaren zal k.unnen 
dekken en waarvan integendeel het gevaar 
groot is dat daarop aanzienlijke verliezen 
zullen worden geleden ; dat , gelet op de er
varing elders, ten zeerste valt te betwijfelen of 
het practisch mogelijk zal blijken die eventueele 
verliezen door steeds hoogere opdrijving der 
slachthuisrechten te bestrijden en dat mits
dien aan een bedrijf van zoodanige kostbaar
heid en omvang voor Leeuwarden geldelijke 
risico's zijn verbonden, die aan gegronde 
bedenking onderhevig zijn, terwijl bij Gedepu
teerde Staten bovendien de vrees bestaat dat 
d h fling der indirecte belastingen bet vleesch
gebruik zal doen verminderen bij de breedc 
schare van inwoners, die van een beperkt in
komen moeten !even, en dat dit op den voedirigs
toestand der bevolking ongunstig werken zal ; 
dat de hooge vleeschprijzen den smokkelhandel 
in vleesch door invoer van buiten sterk zullen 
doen toenemen, waardoor het gevaar voor het 
in consnmptie brengen van voor de gezondheid 
schadelijk vleesch zou worden vergroot ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
Burgemeester en W ethouders daartoe door 
den Raad gemachtigd, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende dat de hefting der 
slachtrechten het vleeschgeQruik niet zal doer 
verminderen ; dat immers, al verhalen de 
slagers het dubbele der onkosten op den con
sument, dan nog het verschil in prijs niet meer 
is dan een bedrag waarme,~e de slagers ook 
thans, a l naar het opgaan der marktprijzen, 
den vleeschprijs verhoogen; dat toch het 
gemiddelde gewicht van een koe 500 pond 
en van een varken 180 pond bedraagt, beide 
geslacht ; dat, als de slagers de kosten van de 
abattoirslachting omslaan per pond, <lit voor 
een koe 2 cent en voor een varken ongeveer 
2½ cent per pond zal bedragen; dat, waar 
vaststaat dat voor inlandsche consumptie 
dieren worden genomen, die een zwaarder 
gewicht hebben dan <lit gemiddelde, niemand 
zal kunnen volhouden dat de verhooging der 
vleeschprijzen met 2 en 21/ 4 cent dit voedings
middel buiten het bereik va,n groote groepen 
zouden brengen ; 

dat Gedeputeerde Staten voorts verzuimen 



1920 11 D E C E M B E R. 1054 

e.r rekening mede te houden, dat in 1917 door 
de slagers bovendien nog ongeveer f 40 per 
M2• koelhuisruimte moest worden betaald, 
terwijl in het bed.rag vn.n f 10 voor 1921) 
geraamd, de vergoeding voor het gebruik van 
koelhuisruimte is verdi:::conteerd ; uat donr de. 
geleideliJke inwerkingtreding der wet op de 
Vleeschkeuring het voor de consumptie scha
delijke vleesch ook ten plattenlande zal worden 
vernietigd ; dat ook indien dit niet het geval 
was, door de controle der vleeschkeurmeesters 
de smokkelinvoer van bui~en tot een minimum 
kan worden beperkt ; dat ten slotte Gedepu
teerde S~aten niet in aanmerking hebben 
genomen de noodzakelijkheid om de vleesch
keuring te verbeteren ; dat indien er geen 
abattoir komt, Leeuwarden zeker als meer 
plaatsen zal moeten overgaan tot de instelling 
van een gedecentrnliseerden keuringsdienst ; 
dat ook deze kosten door de gemeente op de 
slagers zullen moeten worden verhaald ; 

0., dat, gegeven de tegenwoordige finan
cieele toestand der gemeente Leeuwarden, 
uitgaven die niet van onafw~jsbarf' noodzake
Jijkheid zijn, dienen te worden vermeden ; 

dat de uitgaaf voor het op te richten abattoir 
niet als eene onafwijsbare uitgad kan worden 
aangemerkt ; 

dat toch, nu op andere, veel minder kost
bare wijs toezicht op slngerijen en op den ver
koop en invoer van vleesch kan worden uit
geoefend , van het niet oprichten van een 
abattoir geen schade voor de volksgezondheid 
is te duchten ; 

Gezien de Ge[l1eentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaa,n : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

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

11 December 1920. BESLUIT tot nadere vvijzi
ging van het Koninklijk besluit van 18 Juli 
1912 (Staatsblad n°. 264), tot uitvoering van 
de artt. 13, 16, 23, 48, 49, 50 en 56 der 
Armenwet. S. 890. 

Wu WILHELMINA, E~z. 
Op de voordro.cht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Za.ken van 23 October 1920, 
no. 5421, afd. Armwezen; 

Gezien artikel 23 der Armenwet; 
Overwcgende, dat de wenschel ijkheid is 

gebleken, de regelen, gesteld bij Ons besluit 
van 18 Juli 1912 (Staatsbla-d n°. 264) voor de 
belegging van de beschikbare gelden der bur
gerlijke en gemengde instellingen van wel
dadigheid, aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 November 1920, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 8 December 
1920, n°. 8990, afd. Armwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat art. 20 van Ons besluit van 

18 Juli 1912 (Staatsblad n°. 264), wordt a.ange
vuld met een vierde alinea, luidende : 

,,In bijzondere gevallen kunnen de beschik
bare gelden ook in andere fondsen worden be
legd, onder goedkeuring voor ieder geval af
zonderlijk, van Onzen Minister van Binnen 
landsche Zaken". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken ii
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsbla-d geplaat~t en in afschrift 
aan den Raad van State zal wordon gezonden. 

's-Gravenhage, den llden December 1920 
WILHELMINA. 

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

( Uitgeg. 29 Dec. 1920. ) 

11 December 1920. BESLUIT tot opheffing a. ls 
vestingwerk van het werk a.an de Blauu:e 
Sluis. S. 891. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister ,an 
Oorlog van 13 Nov. 1920, Vde afd., n°. 166 ; 

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

Gelet op het Koninklijk besluit van 8 April 
1886 (Staatsblarl n°. 48) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 November 1920, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis1;er 
van Oorlog van 8 December 1920, Vde afd., 
n°. 175; 

Hebben besloten en besluiten : 
dat, met wijziging in zooverre van het boven

aangehaa.lde besluit, het werk a.an de Bla1iwe 
Sluis geen vestingwerk meer zal zijn. 

Dit besluit treedt in werking op den tweeden 
dag na dien der dagteekening van het Staa's 
bla-d, waarin het besluit is gepla.atst. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
bla-d zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage den llden December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oor"log, W. F. PoP. 
(Uitgeg. 27 Dec. 1920.) 
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11 December 1920. BESLUIT, betrefiende ·de 1 1853 (Staatsblad n°. 128) niet van toepassing, 
verboden kringen van de werken a.an de beboudens voor zooveel betreft de uitvoering 
Karnemelkswot en die van de vesting I van werken op die perceelen, waartoe ingevolge 
Naarden met bet Ronduit. S. 892. artikel 28 van laatstbedoelde wet de Konink-

WrJ WILHELMINA, ENZ. lijke vergunning gevorderd wordt. 
Op de voordracbt van Onzen Minister van I 4. Dit besluit treedt in werking op den 

Oorlog van 13 November 1920, V• Afd., n°. tweeden dag na dien der dagteekening van bet 
165; Staatsblad, we.arin bet besluit is geplaatst. 

Gelet op artikel 3 d ~r wet van 21 D~cember \ Onze Minister van Oorlog is belast met de 
1853 (Staatsbl'ld n°. 128) ; uitvoering van dit besluit, hetwelk in bet 

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 Ja. Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
nuari 1854 (Staatsblad n°. 8), zooals dat is afscbrift zal worden gezonden aan den Raad 
aangevuld ten aanzien van de werken aan de van State. 
Karnemelksloot bij Koninklijk besluit van 5 I 's-Gravenbage, den llden December 1920. 
November 1879 (Staatsblad n°. 165); WILHELMINA. 

Gelet voorts op laatstvermeld Koninklijk De Minister van Oorwg, W. F. PoP. 
besluit van 5 November , 1879 (Staatsblad n°. (Uitgeg. 27 Dec. 1920.) 
165), voor zooveel betreft de vesting Naarden 
met bet Ronduit; 11 December 1920. BESLUIT, betreffende de 

Den Raad van State geboord (advies van verboden kringen van de linie Kudel-
30 November 1920, n°. 46) ; staart-Uithoorn. S. 893. 

Gezien bet nader rapport van Onzen genoem- WIJ WILHELMINA, ENZ. 
den Minister van 8 December 1920, V• Afd., Op de voordracbt van Onzen Minister van 
no. 176; Oorlog van 2 November 1920, Vde afd., n°. 

Hebben besloten en besluiten : 151 ; 
Art. 1. In de laatste kolom van de lijst, Gelet op art. 3 der wet van 21 December 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 25 1853 (Staatsblad n°. 128 ); 
Januari 1854 (Staatsblad n°. 8), voor zooveel Gelet op bet Koninklijk besluit van 24 Au-
de werken aan de Karnemelksloot betreft, gustus 1897 (Staatsblad n°. 197); 
wordt bet volgende ge3teld: Den Raad van State gehoord (advies van 

Beboudens voor zooveel betreft de uitvoering 23 November 1920, n°. 41); 
van werken, waartoe ingevolge artikel 28 der I Gezien bet nader rapport van Onzen ge
wet de Koninklijke vergunning gevorderd noemden Minister van 8 December 1920, Vde 
wordt, de perceelen, gelegen noordelijk van afd., n°. 174; 
de werken buiten de lijn, gevormd door de Hebben besloten en besluiten : 
aaneenscbakeling van de noordoostelijke grens Art. 1. Het gestelde in de laatste kolom 
van de (Naarder-) Meerkade en den noordwes- van de bij bovenvermeld Koninklijk besluit 
telijken oever ·van de Karnemelks/,oot. van 24 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 197) vast-

2. In de laatste kolom van de lijst, vast- gestelde lijst, voor zooveel de linie Kudelstaart
gesteld bij Koninklijk besluit van 5 November Uithoorn betreft, wordt gewijzigd als volgt: 
1879 (Staatsblad n°. 165), voor zooveel betreft a. de laatste zinsnede luidende: ,,en den 
de vesting Naarden met bet Ronduit, wordt bet noordwestelijken teen van de bedijking der 
volgende opgenomen: Mijdrechtsche Droogmakerij" vervalt; 

Behoudens voor zooveel betreft de uitvoe- b. in de plaats van de onder a bedoelde 
ring van werken, waartoe ingevolge artike 28 vervallen zinsnede wordt het volgende gelezen : 
der wet de Koninklijke vergunning gevorderd de noordelijke grenslijn van de Mijdrechtsche 
wordt , de perceelen, gelegen ten Westen van de Zuwe verlengd tot aan den noordwestelijken 
vesting met het Ronduit buiten de lijn, gevormd teen van de bedijking der Mijdrechtsche Droog
door de ae.neenschakeling van de noordooste- makerij, en den noord-westelijken teen van 
lijke grenslijn van de (Naarder-) Meerkade, evenbedoelde bedijking. 
den noordwestelijken oever van de Karnemelk- 2. Op de perceelen, welke ingevolge het 
sloot, den kleinen verboden kring en de zuid-

1 
gestelde onder artikel 1 gevoegd worden bij 

westelijke grenslijn van den West-Zeedijk. 
1 

de perceelen, ten e.anzien van welke, ingevolge 
3. Op de hiervoor in de artikelen 1 en 2 I meervermeld Koninklijk besluit van 24 Au

e.angeduide perceelen, ofschoon zij in een ver- gustus 1897, ofschoon zij binnen een verboden 
boden kring liggen, is de wet van 21 December ! kring liggen, de vorenbedoelde wet van 21 De-
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cember 1853 (Staatsblad n°. 128) niet van toe- ' de.ti 22en Maart 1920 als vrijwilliger met een 
passing is, is bedoelde wet eveneens niet van I verbinteP"is voor den tijd van elf jaar bij het 
toepassing. leger hier te lande in dienst zijn getreden eP 

3. Dit besluit treedt in werking op den zich in hoedanigbeid van aspirant-vaandrig 
tweetl.en dag na dien der dagteekening van het en reserve-korporaal werkelijk op 31 Maart 
Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 1920 b\i het korps nog in dienst bevonden ; 

. Onze_ Minister v~n Oorl~g is belast met de I dat volgens art . 21, tweede lid, cler Militiewet, 
wtvoermg van dit beslmt, hetwelk m het de r eden va.n vrijstelling onder het eerste lid 
Staats~lad zal worden geplaatst, en waarvan I 10. van dat artikel genoemd, cl. i. wegen~ 
afschnft zal worden gezonden aan den Raad eigen vrijwilligen dienst, alleen dan geldig is 
van State. 

1 
zoo zij heeft bestaan op 21 Maart van het 

's-Gravenhage, den llden December 1920. I jaar waarin omtrent hem voor wien de vrij. 
WILHELMINA. I stelling wordt gevraagd door den Militieraad 

De 211iniBter van Oorlog, W. F. PoP. uitspraak moet worden gedaan, wat in clit 
(Uitgeg. 27 Dec. 1920.) I geval dus was 21 Maart 1920; dat, waar, zooals 

uit het overgelegcl bewijs van werkelijkon 
I dienst blijkt, Van l'aasschen en Belinfante ll December 1920. KONINKUJK BESLUIT. 

Art. 21 der i\'illitiewet kent. in tegenstel - den 22en Maart 1920 in dienst zijn getreden, 
l~g met andere artikelen dier wet waarin I zoodat zij op het in de wet genoemde tijdstip 
met den Zondag we! rekenine; is e:ehouden, (21 Maart) nog niet in dienst waren, de Militie
met betrekking tot den eisch dat de reden I raad heeft gemeend de gevraagde vrijstelling 
van vrijstelling op 21 Maart moet bestaan, te moeten weigeren; dat de 21° Maart dit 
ten aanzien van den Zondag geen uit• jaar (1920) op een Zaterdag (lees: Zondag) 
zondering. vie! en dat om die reden er op dien dag geen 

WIJ WILHELMINA, ENZ. gelegenheid bestond tot het aangaan van de 
Beschikkende op het beroep, ingesteld rlo<.r 

den Militie-commissaris in het 1 • Militiedistrict 
bovenbedoelde vrijwillige verbintenis, daar de 
bureaux der militaire administratie gesloten 

van Zuid-Holland te 's-Gravenhage te~en het waren; dat onder die omstandigheden de 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland eerst op den volgenden dag ZIJnde l\1aandag 
van 13 Septembe.:. 1920, B n°. 1937, 2° af. 22 Maart 1920, aangegane verbintenis naar 
deeling, G. S. n°. 44, betreflende het verleenen het oordeel van Geel. Staten geacht moet 
van vrijstelling van den dienst bij de mili1,ie worclen aan het wettclijk vereischte te voldoen, 
wegens eigen vrijwilligen dienst aan J. C. van I waaruit volgt dat de vrijstelling ten onrechte 
Paa sschen en A. J. G. Belinfante, militieplich- I geweigerd is; 
tigen der lichting 1921 voor genoemde ge• dat van dit besluit van Geel . StateP de i\'1ili-
meente ; tiecommissaris in het 1 c 1iilitiedistrict van 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Zuid-Holland bij Ons in beroep is gekomen, 
• Geschillen van Bestm:r, gehoord, advies van aanvoerende dat het tweede lid van art. 21 
24 J'liovember 1920, n°. 452; der Militiewet geen anderen uitleg toelaat 

Op de voordracht van Onzen Minister van I daP door <'en Militieraad is gev-,lgd ; dat cleze 
Binnenlan-lsche Zaken ,an 7 December 1920, meening gegrond is op de omstandigheid dat 
n°. 14618, afdeeling B. B. ; de Militiewet rekening houdt met den Zondag, 

0., dat nadat de Militieraad bij uitspraak hetgeen J . a . blijkt uit art. 19, eerste lid, 
van 2 Augustus 1920 aan J. C. Yan Paasscben waarbij is bepaald dat wanneer de laatste 
en aan A. J . G. Belinfante vrijstelling wegens Februari op Zondag valt, de opening en slui. 
eigen vrijwilligen dienst had geweigerd, Geel. tiPg van bet register van inscbrijving geschiedt 
Staten van Zuid-Holland bij bun voormeld op den eerstvolgenden werkdag ; dat ook 
besluit de uitspraak van den Militieraad heh• art. 46, tweede lid, rekening houdt met een 
beP vernieUgd en aan J. C. van Paasscben en ' Christelijken feestdag en bepaalt, dat wanneer 
A. J . G. Belinfante voor 1roed vrijstelling wegens de tweede Paaschdag op den laatststen lliaandag 
eigen vrijwilligen dienst hebben verleend ; van April valt, de eerste zitting van den Mili-

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen tieraad op den eerstvolgenden werkdag claarna 
dat uit het overgelegde bewijs van werkelijken wordt geopend; dat aangezien de Militiewet 
ilienst, afgegeven door den Commandeerenden derhalve blijkbaar eene dergelijke bepaling 
Officier van het Regiment Grenadiers, blijkt voor den Zondag in bet tweede lid van art. 21 
dat J . C. van Paasschen en A. J. G. Belinfante niet heeft gewild, de Militiecommissaris ver-
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meent dat aan den datum van 21 Maart 
moet worden vastgehouden ; dat in verband 
daarmede de uitspraak van den Militieraad op 
wettelijken grond is geschied en dat de over
weging van Ged. Staten te dien opzichte dien 
grond mist; 

0., dat volgens de bepalingen van art. 21 
der Militiewet vrijstelling van den dienst bij 
de militie wegens eigen vrijwilligen dienst 
wordt verleend indien deze reden van vrijstel
ling heeft bestaan op 21 Maart van het jaar, 
waarin omtrent hem voor wien de vrijstelling 
wordt gevraagd door den Militieraa.d uitspraak 
moet worden gedaa.n ; 

dat uit de ov_ergelegde stukk n blijkt da.t 
J. C. van Paasschen en A. J. G. Belinfante op 
22 Maa.rt 1920 a.ls vrijwilliger bij het leger 
hier te lande in dienst zijn getreden, zoodat 
zij op het beslissendt' tijdstip, zijnde 21 Maart, 
niet wegens Pigen vrijwilligen dienst -in dienst 
waren; 

dat de Militieraad om deze reden te recht 
de vriJstelling wegens eigen vrijwilligen dienst 
heeft geweigerd ; 

dat hiertoe niet afdoet dat 21 Maart van het 
jaar 1920 op een Zondag viel, omdat de Militie
wet met betrekking tot den eisch dat de reden 
van vrijstelling op 21 Maart moet bestaan, ten 
aanzien van den Zondag geen uitzondering 
kent, zulks in tegerstellinu met a.ndere artikelen 
dier wet waarin wel met den Zondag rekening 
is gebouden ; 

dat omtrent de vraag of in dit geva. vrijstel
ling van den dienst kan worden verleend op 
grond van art. 21, eerste lid, onder 7 der 
Militiewet bij dit geschil niet kan worden 
beslist; 

dat mitsdien het beroep gegrond is ; 
Gezien de Militiewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietig ng van het besluit van Ged. 

Staten van Zuid-Holland J. C. van Paasschen 
en A. J. G. Belinfante, militieplichtigen van 
de licbting 1921 voor de gemeeute 's-Graven
hage, alsnog voor den dienst bij de militie 
aan te wijzen. 

Onze Minister van BinnenJa.ndsche Zaken 
is belast, enz. (W. v. d. B. A.} 

13 Decenwer 1920. BESLUIT, houdende wijzi• 
ging van het Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's Rijks dienst (Staat8blad 1920, 
n°. 75). S. 894. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordra.cht van Onze Ministers van 
Arbeid, van Justitie, van Binnenlandsche 

19:.:!0. 

Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenscha.p
pen, van Marine, van Financien, van Oorlog, 
van Waterstaat, van Landbouw, Nijverheid 
en Handel en van Kolonien van 26 Augustus 
1920, n°. 2629, afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1920, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 ·December 1920, n°. 
7875, afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsreglement voor werklieden in 's Rijks 
dienst te herzien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons besluit van 14 Februari 1920 

(Staatablad n°. 75) worden de navolgende wijzi
gingen en aanvullingen aangebracht : 

1. Artikel 6, lid 2, wordt gelezen a.ls. volgt : 
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van 

toepassing op de aanstelling van tijdelijke 
Rijkswerklieden en tijdelijke jongmaatjes, be
h oudens in het geval, dat de tijdelijke aanstel
li ng bedoeld is als een proeftijd v66r de va.ste 
benoeming, of het hoofd voorafgaand genees-

1 kundig onderzoek noodig oordeelt. 
2. Artikel 20, lid 2, vervalt. 
Aan het begin der 3de alinea wordt het cijfer 

,,3" gewijzigd in ,,2". 
3. In artikel 21, onder b, wordt in plaats 

van ,,derde lid" gelezen ,,tweede lid". 
4. Artikel 23 wordt gelezen a.ls volgt : 
De werklieden in 's Rijks dienst worden, 

naar de door hen bekleede betrekking, gerang
s chikt in loongroepen. 

5. Artikel 24 wordt gelezen a.ls volgt : 
Voor elke loongroep worden een minimum

en een maximum-weekloon(tijdloon) vastgesteld 
en de t oekennlng der per'odieke verhoogingen 
geregeld. 

6. Artikel 25 wordt gelezen a.ls volgt : 
Het minimumloon voor een bepaalde groep 

wordt toegekend a.an werklieden, die den 23-
j arigen leeftijd bereikt hebben. 

7. Artikel 26 wordt go.lezen als volgt: 
Voor de werklieden beneden 23 jaar wor

den loonschalen vastgesteld, waarvan de be
dragen verb and houden met den leeftijd. 

8. Artikel 27 wordt gelezen a.ls volgt : 
1. Werklieden, wier werktijd per week 

minder bedraagt dan 45 uur, of in continu-ar
beid minder dan 42 uur, ontvangen eene even
redig lagere bezoldiging. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vori
ge lid, kan a.an werklieden, bedoeld in artikel 
87, wier werktijd per week minder dan 55 -~ur 

67 
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bedraagt, eene evenredig lagere bezoldiging 
worden toegekend. 

9. Artikel 28 wordt gelezen als volgt : 
De standplaatsen der werklieden worden 

gerangschikt in klassen. Voor de gemeenten, 
niet behoorende tot de eerste klasse, worden 
de krachtens artikel 24 vastgestelde loonen 
met een zeker percentage verminderd. 

JO. Artikel 29 wordt gelezen als volgt : 
1. Periodieke loonsverhoogingen worden 

niet toegekend aan hen, die daarop op grond 
van onvoldoenden ijver of onvoldoende ge
schiktheid voor hun werk geen aanspraak 
hebben. 

2. Voor het geval, dat een of meer verhoo
gingen wegens gebrek aan ijver of gesehikt
heid onthouden worden, zullen verdere perio
dieke verhoogingen zooveel later worden toege
kend, als de laatste onthouding heeft geduurd 
iiJ.- 3. Indien na onthouding van periodieke 
verhooging de werkman buitengewone ijver en 
gesehiktheid betoont, kan het gezag, dat t ot 
toekenning van periodieke verhoogingen be
voegd is, bepa.Jen, dat een of meer periodieke 
verhoogingen alsnog worden toegekend. 

4. Aan hen, die op grond van meer dah 
gewone ijver en gesehiktheid daarvoor in aan
merking komen, kan een hooger loon worden 
toegekend dan hun kraehtens de artikelen 24 
tot en met 28 toekomt. 

11. Artikel 30 wordt gelezen als volgt : 
Bij de toekenning van periodieke .loonsver

hoogingen wordt de tijd, gedurende we ken 
Rijkswerklieden als tijdelijk Rijkswerkman 
werkzaam zijn geweest, als diensttijd aange
merkt. 

12. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
~ij aanstelling van een werkman in 's Rijks 

dienst kan zijn tijdloon in verband met zijne 
bekwaamheid of geschiktheid hooger worden 
gesteld dan het minimumloon voor de groep, 
waartoe hij behoort. Voor de toekenning van 
de verdere periodieke verhoogingen wordt dit 
hoogere loon geacht in diensttijd te zijn ver
kregen. 

13. Artikel 32 vervalt. 
14. Artikel 34 wordt gelezen als volgt : 
Aan hen, die uit hoofde van aan den lande 

bewezen diensten pensioen genieten, of die 
krachtens eene wettelijke verzekering in het 
genot zijn van eene uitkeering, k~n een lager 
tijdloon worden toegekend dan is vastgesteld 
voor de groep werklieden, waartoe zij behooren. 

15. Artikel 35 wordt gelezen als volgt : 
1. V oor het genot van kost en nwoning 

wordt een aftrek toegepast van f 11.50 per week. 
2. Voor het genot van kost wordt een 

aftrek toegepast van f 7 per week. Van het 
i bepaalde in dit en in het voorgaande lid kan 

worden afgeweken ten aanzien van inwonende 
jeugdige vrouwelijke werklieden. 

3. V oor het genot van woning wordt een 
aftrek toegepast van 15 ten honderd van het 
tijdloon. Heeft de inwoning ten doel de be
waring van het gebouw of van hetgeen daarin 
voor 's Rijks dienst aanwezig is, dan bedraagt 
de aftrek 10 ten honderd. Indien de Rijks
werkman aantoont, dat de huurwaarde der 
woning, bepaald naar artikel 10 der wet op 
de personeele belasting 1896, minder bedraagt 
dan de aftrek, wordt deze op het bedrag van 
die huurwaarde gesteld. 

4. V oor het genot van vuur en licht, zonder 
genot van kost en inwoning, wordt op den 
voet als voren een aftrek toegepast van 3 ten 
honderd 

5. Voor dienstkleeding, geheel of ten deele 
van Rijkswege verstrekt, wordt afgetrokken 
de waarde, welke die verstrekking voor den 
Rijkswerkman kan geacht worden te hebben. 

16. Artikel 36 vervalt. 
17. Artikel 37 vervalt. 
18. Artikel 38 vervalt. 
19. Artikel 53 vervalt. 
20. Artikel 60 wordt gelezen als volgt : 
1. Indien door een werkman buiten den 

normalen wekelijksehen werktijd arbeid op 
Zondag wordt verricht - onverschillig op 
welke uren van <lien dag - dan wordt hem 
over den duur van dien arbeid het gewone tijd
loon toegekend met 100 pet. verhooging. V oor 
zoover de uren, waarin op Zondag arbeid 
wordt verrieht, den normalen wekelijkschen 
arbeidsduur niet oversehrijden, vindt geen 
afzonderlijke betaling plaats, doch wordt over 
die uren een extra vergoeding toegekend ten 
bedrage van 25 pet. van het tijdloon. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid, ontvangt een werkmaii, die uit
sluitend met waakdienst is belast en boven 
den norma,len wekelijkschen werktijd op Zondag 
arbeid (waakdienst) verricht, over den duur 
daarvan zijn gewone tijdloon met 50 pet. ver
hooging. Voor zoover de uren, waarin be
doelde werkman op Zondag arbeid verricht, 
den normalen wekelijkschen arbeidsduur niet 
overschrijden, vindt geen afzonderlijke beta
ling plaats. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
als Zondag aangemerkt het tijdva.k van 24-
uren, aa.nvangende te middernacht van Zater
dag op Zondag. 

21: In artikel 61 wordt het bepaalde in 
het l ste lid onder c gelezen als volgt : 
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c. den dag, waaroll de verjaardag wordt ge- 3. Van het bepaalde in het vorige lid kan 
vierd van den Koning of de regeerende Konin- I volgens regelen, gesteld door Onzen Minister 
gin; van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden 

Lid 2 wordt gelezen a.ls volgt : afgeweken, mits daardoor het maximum aanta.1 
2. Het loon voor arbeid, verricht op dagen, uren, dat ingevolge het bepaalde in het vorige 

genoemd in het eerste lid onder a, b en c, wordt lid per jaar mag worden gewerkt, niet wordt 
verhoogd met 100 pet. en dat voor arbeid, overschreden. 
verricht op den <lag, genoemd onder d, met 50 4. Zoodra eene wet, houdende bepalingen 
pet. van het tijdloon, berekend over den duur tot beperking van den arbeidsduur bij het 
van den arbeid . verrichten van landarbeid in werking za.l zijn 

22. In artikel 65 worden in den laatsten I getreden, worden de voorschriften van dit 
regel de woorden ,,tweede lid" gewijzigd in artikel met die wet in overeenstemming ge-
,,derde lid". bracht. 

23. Artikel 73, lid 3, vervalt. 28. In artikel 90 wordt het woord ,,moeten" 
24. Aitikel 74, lid 1, wordt gelezen als volgt: gewijzigd in ,,kunnen". 
1. Aan de rechthebbenden van een over- 29. In artikel 95 worden in den laatsten 

leden Rijkswerkman, jongmaatje of leerling regel de woorden ,,twcede lid" gewijzigd in 
wordt eene uitkeering voor eens uitbetaald tot ,,derde lid". 
een bedrag van zes weken loon of zes weken 29a. In artikel 100, lid 5, worden de woor
uitkcering, a.ls bedoeld in de eerste paragra.af I den ,,de Ongevallenwet 1901" vervangen door 
van hoofdstuk VI. Aan de rechthebbenden ,,eene wettelijke verzekering". 
van een overleden tijdelijk Rijkswerkman of 30. In artikel 101 vervalt lid 2 en worden 
tijdelijk jongmaatje wordt, indien de overledene de leden 3 tot en met 6 vernummerd in 2 tot 
eene weduwe of kinderen beneden 16 jaar a.eh- en met 5. 
terla-at of indien hij de kostwinner was van In lid 5 worden de woorden ,,de Ongevallen
inwonende ouders of van inwonende broeders I wet 1901" vervangen door ,,eene wettelijke 
of zusters beneden 16 jaar, eene uitkeering voor , verzekering". 
eens uitbetaald tot een bedrag van een week I Aan het artikel wordt toegevocgd een nieuw 
loon of een week uitkeering, a.ls bedoeld in I 6de lid, luidende : 
de eerste paragraaf van h oofdstuk VI. In a.lie 6. Op de werklieden, die bij het in werking 
andere gevallen wordt geen uitkeering verstrekt. 1 treden van dit besluit in dienst zijn, en voor 

25. Na artikel 79 wordt het na.volgende wie een gunstiger regeling geldt dan die, in 
aitikel ingelascht : de voorafgaande leden van dit artikel vervat, 

Art. 79a. Aan hen, die wegens afgelegen / blijft die gunstiger regeling van toepassing. 
igging van de plaats, waar zij hun arbeid moe- 1 31. Artikel 102, lid 2, wordt gelezen als 
ten ve1Tichten, onder zeer bezwarende omstan- volgt : 
digheden werkzaam zi.jn, kan cleswege eene 2. Een werkman, a.ls in het eerste lid be-
,-ergoeding worden toegekend. ,

1 

doeld, die ten minste vier weken onafgebroken 
26. Artikel 87, lid 3, verve.It. 

1 
in dienst is, en ten gevolge van eene ziekte 

26a. Na artikel 88 wordt het navolgende of een ongeval, niet in verba.nd met de uit-
artikel ingelascht : 1 oefening van zijn dienst ontstaan, verhinderd 

Art. 88a. In afwijking van het bepaalde I is zijn arbeid te verrichten, ontvangt eene 
in artikel 84 en artikel 88 onder III mogen I uitkeering, gelijk a.an 70 pet. van zijn tijdloon, 
werklieden van achttien jaar en ouder a.lie I gedurende ten hoogste de helft - zoo noodig 
werkdagen des namiddags tusschen 6 en 9 uur I opwaarts afgeroncl - van het aantal volle 
- op Zaterdag bovendien tusschen 1 en 6 wekcn, dat de onafgebroken dienstbetrekking 
uur des namiddags - arbeid verrichten, be- heeft geduurd. De uitkeering worclt echter 
staande. in het reinigen van werklokalen en I niet langer voortgeze~ d~n tot_ de~ dag, ';aarop 
aanhoorigheden, onder voorwaarde, da.t bedoel- de werkman - ook 1nd1en hiJ met verhmderd 
de werklieden, behoudens ongeregelde werk- ware geweest om zijn arbeid t e verrichten -
zaamheden als hulparbeicler, in de betrokken I 's Rijks dienst zou hebben verlaten en nimmer 
inrichting of bij den betrokken tak van dienst over een langeren termijn verstrekt dan van 
geen anderen dan schoonmaa.k arbeid ver- negen en dertig weken. Ware de werkman 
richten. zonder · verhindering korter dan acht dagen 

27. Artikel 89, lid 3, wordt vervangen door , in 's Rijks dienst gebleven, clan wordt hem 
cle beide volgende leden : · niettemin de uitkeering toegekend tot op den 

01• 
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achtsten dag na het ontstaan der verhindering I 41. Artikel 119 vervalt. 
of, bij een vroeger einde, van de verhindering 42_- In artikel 122 wordt het lste, 2de en 
tot den dag, waarop deze ophoudt. 3de lid gelezen als volgt : 

32. Artikel 105, lid 1, wordt gelezen als volgt: 1. De werklieden, die ten minste zes maan-
1. Uitkeering wordt mede genoten over den a.chtereen in 's Rijks dienst werkzaam zijn 

de dagen, genoemd in a.rtikel 61, voor zoover geweest, hebben recht op verlof en wel: 
deze niet op Zondag vallen. a. in het kalenderjaar, waarin het einde 

Lid 4 vervalt. I valt van den in den aanhef bedoelden termijn 
33. In artikel 107 worden in den 2den regel I van zes maanden, op een dag voor elke volle 

de woorden ,,vierde lid" vervangen door ,,derde maand, die in dat kalenderjaar nog overblijft 
lid". na bedoeld einde; 

34. Aan het begin van artikel 112 wordt b. in de volgende kalenderjaren op twaalf 
geplaatst het cijfer ,,l". dagen. 

Aan het a.rtikel worden twee nieuwe leden 2. In den regel worden van het verlof zeven 
toegevoegd, luidende : dagen onafgebroken gegeven. Het hoofd kan 

2. Verhindering om arbeid te verrichten hiervan op verzoek van den werkman afwijken. 
wegens bevalling, wordt geacht aa.nwezig te De overige verlofdagen kunnen op verzoek 
zijn gedurende twa.alf weken, welke tijd zoo- ,an den werkma.n over verschillende gedeelten 
da.nig wordt verdeeld, dat ten minste zes we- van het jaar worden verdeeld. 
ken na. de bevalling vallen. 3. Door den Minister ka.n aan categorie!in van 

3. Uitkeeringen krachtens deze pa.ragraaf werklieden, wier werkzaamheden van dien aard 
door vrouwelijke werklieden uit hoofde van zijn, da.t het gewenscht is hun langer verlof 
verhindering wegens zwangerschap of beval- te verleenen, dan het eerste lid aangeeft. recht 
ling te ontvangen, worden nimmer over een op zooda.nig langer verlof worden toegekend. 
la.ngeren termijn d a.n van twa.alf weken ver- 43. Na artikel 123 wordt het na.volgende 
strekt. a.rtikel ingela. cht : 

35. Na a.rtikel 112 wordt het navolgende Art. 123a. 1. Aan een werkma.n kan, in-
artikel ingelascht: dien naar het oordeel van het hoofd de belan-

Art. 112a. Gedurende den tijd, dat een gen van den dienst zich daa.rtegen niet ver
werkman, volgens verklaring van een genees• zetten, voor gedurende ten hoogste twee ma.an
kundige niet te werk mag komen, wegens het den verlof worden ,erleend zonder behoud van 
wonen in een huis of gedeelte van een huis I loon. 
met gemeenscha.ppelijken inga.ng, waa.rin zich 2. De tijd, gedurende welken verlof wordt 
een geval van eene besmettelijke ziekte, als genoten, als in het eerste lid bedoeld, komt 
bedoeld in de wet van 4 December 1872 niet in a.a.nmerking a.ls diensttijd, geldig voor 
(Staatsblad n°. 134). laat~telijk gewijzigd bij de toekenning van periodieke verhooging. , 
de wet van 17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 44. Na artikel 124 wordt het na.volgende 
voordoet. behoudt hij zijn gewone tijdloon. a.rtikel ingelascht: 

36. Artikel 113 vervalt. Art. 124a. Tenzij de belangen van den 
37. _i\rtikel 114 vervalt. dienst zich daartegcn verzetten, wordt a.an een 
38. Artikel 115 vervalt. Rijkswerkman permissie met behoud van loon 
39. Artikel 116 vervalt. verleend voor het bijwonen van: 
40. Artikel 117 wordt gelezen als volgt: a. de algemeene vergaderingen zijner vak-
1. Indien genees- en heelkundige behande- vereeniging ; 

ling van een werk:man, al of niet tijdelijk in b. ten hoogste een bondsraadvergadering 
's Rijks d\enst, noodig is ten gevolge van eene per jaar ; 
ziekte of een ongeval, in verband met de c. ten hoogste zes hoofdbestuursvergade-
uitoefening van zijn dienst ontstaan, wordt, ringen per jaar. 
wanneer hij geen aanspraak heeft op schade- Voor het bijwonen van de vergaderingen, 
loosstelling krachtens de Ongevallenwet 1901, bedoeld onder a., wordt de permissie verleend 
hetzij rechtstreeks en kosteloos van Rijks- aan leden van het hoofdbestuur en aan a.fge
wege, hetzij op kosten van het Rijk voorzien in va.ardigden eener afdeeling, met dien verstande, 
die behandeling. dat van elke afdeeling, voor iedere vijftig leden 

2. De geneeskundige behandeling kan wor- of gedeelte daarvan, aan een a.fgevaardigde tot 
den gestaa.kt op het tijdstip, waarop krachtens een maximum van tien verlof wordt verleend. 
de artikelen 109 en ll0 de daar bedoelde Voor het bijwonen van de vergaderingen, be
uitkeering ophoudt. doeld onder b en c, wordt slechts permissie 
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verleend aan leden van het betrokken college. 
45. Artikel 151 wordt gelezen als volgt: 
Het is den werklieden in 's Rijks dienst 

verboden ter zake van diensten, door hen in 
verband met de uitoefening van hun dienst 
aan derden bewezen, fooien of geschenken aan 
te nemen. 

46. Artikel 155 vervalt. 
47. Artikel 156 wordt gelezen als volgt : 
Dit besluit is nietvan toepassing op de arbeids

voorwaarden der werklieden in 's Rijks dienst, 
a. die in dienst zijn van het Staatsbedrijf 

van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie, 
met uitzondering van degeneh, die werkzaam 
zijn bij het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie ; 

b. die bij een Rijksinrichting of tak van 
's Rijks dienst tijdelijk werkzaam zijn gesteld, 
uitsluitend ter bestrijding van de werkloosheid; 

c. met wie eene burgerrechtelijke arbeids
overeenkomst is gesloten. 

48. In artikel 159 wordt in den 4den regel 
het cijfer ,,39" vervangen door ,,23". 

Art. II. De in artikel I vermelde wijzigin
gen en aanvullingen worden geacht te zijn in
gegaan op 1 April 1920, met dien verstande 
evenwel, dat het na dien datum, ingevolge de 
artikelen 61, 113 tot en met 116 en 155 geno
tene niet behoeft gerestitueerd te worden. 

Onze Ministers van Arbeid, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Marine, van 
Financien, van Oorlog, van Waterstaat, van 
Landbouw, Nijverheid en Handel en van Kolo
nien zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den December 1920. 
WILHELMINA. 

De 1lifinister van Arbeid, AALBERSE. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De 111inister van Marine a. i . , W. F. POP. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

De Minister van Oorl,og, W. F. POP. 
De Minister van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
De .Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

li. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 23 Dec. 1920.) 

13 December 1920. BESLUIT tot uitvoe1'ing 
yan artikel 11 der Lager-onderwijswet 
1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 December 1920, n°. 11692, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0., dat Wij ingevolge het eerste lid van 
artikel 11 der Lager-onderwijswet 1920 den 
leeftijd moeter> bepalen - de Afdeeling van 
den Onderwijsraad voor het a lgemeen vormend 
lager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs 
gehoord - welken de kinderen moeten bereikt 
hebbeu, voordat zij tot de school voor gewoon 
lager onderwijs worden toegelaten, en dat Wij 
ingevolge het tweede lid van dat wetsartikel 
mede den leeftijd kunnen bepalen - voor
noemde Afdeeling gehoord - waarop de kin
deren die school moeten verlaten ; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 
1 October 1920, n°. 1410a; 

Hebben goedgevonden en verstaa,n, te 
bepalen: 
Art. 1. De kinderen, die tot eene school 

voor gewoon lager onderwijs worden toegelaten, 
moeten bij het begin van h et schooljaar of van 
den schoolcursus den leeftijd bereikt hebben 
van zes iaren, verminderd met zooveel tijd als 
de helft bedraagt van den klasseduur dier 
school. Onder schooljaar of schoolcursus wordt 
verstaan de in het leerplan der school vastge
stelde klasseduur. 

2. De kinderen, die eene school voor ge
woon lager onderwijs bezoeken, moeten die 
school verlaten, wanneer zij de klasse door
loopen hebben, waarin zij bij het bereiken van 
den vijftienjarigen IeeftiJd waren geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatswurant zal worden geplaatst. 

's Gravenha.ge, 13 December 1920. 
WILHELMINA. 

De M;nister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

13 Deceinber 1920. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 21 en 25 der Lager Onderwijs
we.; 1920. 

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

OnderwiJs, Kunsten en W etenschappen van 
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9 December 1920, n°. 11762, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat Wij ingevolge het eerste 
lid van artikel 25 en het vierde lid van artikel 21 
der Lager-onderwijswet 1920 moeten bepalen 
- de Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord - op welke 
wijze voor de openbare lagere scholen en voor 
de openbare cursussen voor vervolgonc1erwijs 
het ontwerpen, vaststellen en wijzigen geschiedt 
van de regeling van de schooltijden en van 
de vacantiiin, het leerplan en de aanwijzing 
van de bij het onderwijs te gebruiken boeken 
en de verdeeling van de school of van den 
cursus in klassen, indien de regeling voor 
meer dan eene school of voor meer dan een 
cursus gelijkel~k werkt; 

De Afdee1ing van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 
1 October 1920, n°. 1411a; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: . 
Art. 1. Indien de regeling van de school

tijden en van de vacantiiin, het leerplan en 
de aanwijzing van de bij het onderwijs te 
gebruiken boeken, en de verdeeling der school 
in klassen voor meer dan eene openbare lagere 
school gelijkelijk zullen werken, warden bij het 
ontwerpen, vaststellen en wijzigen de voor• 
schriften van de artikelen 2 tot en met 6 in 
acht genomen. 

2. 1. Elke school, waarvoor de regeling 
zal werken, vaardigt behalve het hoofd dier 
school een onderwijzer a£. 

2. In gemeenten, waar bij verordening 
gereglementeerde schoolvergaderingen bestaan, 
wordt als onderwijzer afgevaardigd de secre• 
taris der schoolvergadering. 

3. In de andere gemeentcn wordt hij door 
het gezamenlijk personeel der school bij meer
derheid van stemmen aangewezen. Bij sta- 1 
king van stemmen beslist h et lot tusschen hen, 
die een gelijk aantal stemmen verkregen. 

3. 1. De boofden en de afgevaardigde 
onderwijzers komen samen ter voorbereiding I 
eener , egeling, als in artikel 1 bedoeld. 

2. Is het aantal vertegenwoordigde scholen 
niet meer dan drie, dan ontwerpt deze vergade
ring eene regeling. 

3. Bij een aantal van meer dan drie scholen 
kiezen de aanwezigen eene commissie van twee 
hoofden en twee onderwijzers, met dien ver• 
stande, dat de beide hoofden door hunne 
aanwezige ambtgenooten, en de beide onder-

wijzers door. de aanwezige onderwtizers bij 
meerderheid van stemmen warden gekozen. 
Bij staking van stemmen beslist het lot tusschen 
hen, die een gelijk aantal stemmen verkregen. 
Na kennisneming van de vo0rstellen en meenin
gen der vergadering ontwerpt de commissie 
eene regeling. 

4. De in artikel 3 bedoelde ontwerp-rege• 
ling wordt aan het hoofd van elke school 
toegezonden, die haar met de gezamenlijke 
onderwijzers dier school bespreekt. 

5. In eene samenkomst van de hoofden 
der scholen, waarvoor de regeling zal werken , 
wordt eene eindregeling ontworpen, welke 
zij met vermelding van de afwijkende meenin• 
gen en voorstellen van hen en van de onder• 
wijzers aan burgemeester en wethouders toe
zenden. 

6. Burgemeester en wethouders .stellen de 
regeling vast in overeenstemming met den 
inspecteur. 

7. 1. Ten aanzien va,n de cursussen voor 
het vervolgonderwij s wordt eene gelijke wijze 
van handelen gevolgd als in de artikelen 1 
toten met 6 voor de lagere scholen is om
schreven. 

2. De onderwijzer, die als hoofd van den 
cursus is aangewezen, treedt daarbij op als 
het hoofd der school, bedoeld in de· artikelen 2 
tot en met 5. 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja. 
nuari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de N ede1•/;J,ndsche 
Staatscoiirant zal warden geplaatst. 

's-Gravenhage, 13 December 1920. 

WILHELMINA. 

De ,tlinister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

15 December 1920. BEBLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Veenendaal, van 1 November 1920, om het 
salaris der ambtenaren ter secretarie dier 
gemeente naar den maatstaf van het des• 
betreffend raa<lsbesluit van 23 April 1918 
niet nit te betalen en de regeling van het 
salaris dier ambtenaren, vastgesteld bij 
dat raadsbesluit in te trekken. S. 895. 

G'eschorst tot l Maart 1921. 
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15 December 1920. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 1 November 
1919 (Staatsblad n°. 622), aangevuld door 
het Koninklijk Besluit van 17 December 
1919 (Staatsb1,ad n°. 815) en tot vaststelling 
van nadere bepalingen nopens de akte van 
aanstelling van onderwijzers a.an bijzon
dere lagere scholen alsmede nopens de 
samenstelling en werking der commissien 
van beroep voor die onderwijzers. S. 896. 

Wu WILHELMINA, EN7.. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1920, n°. 9830, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven tot uitvoering van 
artikel 105, eerste lid, der Lager Onderwijswet 
1920, strekkende nadere bepalingen ·vast te 
stellen nopens de akte van aanstelling van 
bijzondere onderwijzers en nopens de samen
stelling en werking der Commissien van 
beroep voor deze onderwijzers; , 

Den Raad van State gehoord, advies van den 
7den December 1920, n°. 37 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 December 1920, 
n°. 10553, afdeeling Lager Onderwij s Financieel. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van 1 Novem

ber 1919 (StaatsbT,ad, n°. 622), aangevuld door 
Ons besluit van 17 December 1919 (StaatsbT,ad, 
n°. 815), vast te stellen de navolgende nadere 
bepalingen nopens de akte van aanstelling 
van onderwijzers a.an bijzondere lagere scholen 
en nopens de samenstelling en werking der 
commissien van beroep voor deze onderwijzers. 

A. Nader in de akte van benoeming op te 
nemen voorwaarden. 

Art. 1. In de akte van benoeming, uit te 
reiken krachtens het bepaalde in het zevende 
lid van artikel 89 der Lager onderwijswet 
1920, wordt, behalve de voorwaarden, bedoeld 
in artikel 91 dier wet, nog vermeld de wijze 
van voorziening, in geval van opheffing der 
school of der betrekking. Deze voorziening 
houdt in, dat het onderwijzend personeel ten 
minste drie maanden van te voren van het 
voornemen tot opheffing wordt verwittigd. 

B. Samenstelling en werking der wmmissien 
van beroep. 

2. De besturen eener groep bijzondere 
scholen, welke eene commissie van beroep, a.ls 
bedoeld in artikel 89, achtste lid, en artikel 92 
der Lager onderwijswet 1920, hebben ingesteld, 
geven daarvan kennis a.an Onzen met de uit-

voering <lier wet belasten :Minister, onder 
opgave van de a.a.ngesloten scholen, van de 
regeling, welke voor de verkiezing van de 
leden der commissie is getroffen en van de 
no.mender door de besturen en het onderwijzend 
personae! gekozenen. Wijzigingen in een 
en antler gebracht, worden eveneens a.an Onzen 
voornoemden Minister medegedeeld. 

3. In de regeling voor de verkiezing van 
de leden en plaatsvervangende leden der 
commissie, krachtens het vorig artikel getroffen, 
wordt in elk geva.l bepaald : 

a. dat om de drie ja.ar een der door de he
sturen en een der door het onderwijzend per
soneel gekozen leden en plaatsvervangende 
leden aftreedt, volgens een door de commissie 
op te ma.ken, bij loting vast te stellen, rooster J 

b. dat de voorzitter wordt verkozen door de 
Jeden der commissie voor den tijd van drie 
jaar; 

c. dat zoowel de aftredende voorzitter als 
de aftredende leden en plaatsvervangende 
ede n aanstonds herkiesbaar zijn. 

4. Binnen tien <la.gen na zijne verkiezing 
geeft de voorzitter daarvan kennis a.an de 
schoolbesturen, welke tot de groep behooren, 
met aanduiding van zijne woonplaats en van 
de plaats, waar de commissie zitting zal houden. 

Veranderingen van deze plaatsen worden 
medegedeeld binnen tien dagen, nadat zij zijn 
ingetreden. 

De schoolbesturen zijn verplicht te zorgen 
dat eene aanduiding van de commissie van 
beroep, waartoe de school behoort, alsmede 
van het adres van den voorzitter dier com
missie te allen tijde in een der gangen of lokalen 
der school op eene zichtbare plaats is opgehan
gen. Veranderingen in een en antler worden 
binnen tien dagen daarop aangeteekend. 

5. De commissie stelt een huishoudelijk 
reglement voor hare werkzaamheden vast, 
waarin in elk geval wordt opgenomen : 

a. eene regeling van de wijze, waarop de bij 
haar ingestelde beroepen, alsmede do verzoek
schriften tot handhaving van ontslag in de 
gevallen, bedoeld in artikel 125 der Lager 
onderwijswet 1920 zullen worden behandeld, 
met dien verstande dat aan elke partij des
verlangd gelegenheid wordt gegeven kennis 
te nemen van de door de tegenpartij ingediende 
stukken, alsmede hare belangen mondeling 
voor te dragen of te doen voordra.gen en dat 
een afschri~ van de uitspraak der commissie 
wowel a.an het schoolbestuur a.ls a.an den 
onderwijzer zal worden uitgereikt ; . 

b. dat elke beslissing door de commissie 
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z.a.l worden genomen in eene voltallige verga- I moeten worden gegeven tot uitvoering van 
dering: art. 61 der Lager-onderwijswet 1920; 

c. eene regeling van de verdeeling van de I Den Raad van State gehoord, advies van 
kosten, waartoe de werkzaamheden der oom- 7 December 1920, n°. 36; 
missie aanleiding geven, over de tot de groep Gezien het nader rapport van Onzen voor
behoorende schoolbesturen, met dien verstande noemden Minister van 10 December 1920, 
da.t de mogelijkheid wordt voorbehouden om n°. 10554, afdeeling Lager Onderwijs Finan
de schadeloosstelling van get,uigen en des- cieel ; 
kundigen bij de u,tspraak der commissie H ebben goedgevonden en verstaan: 
geheel of gedeeltR.lijk ten Jaste van de in het met ingang van 1 Januari 1921 vast te stel-
ongelIJk gestelde partij te brengen. en de navolgende bepalingen tot uitvoering 

6. Het- in het vorig artikel bedoelde huis- van art. 61 der Lager-onderwijswet 1920. 
houdelijk reglement wordt onderworpen aan Art. 1. 1. In dit besluit en de daarbij be-
de goedkeurmg van Onzen met de uitvoering hoorende formulieren wordt verstaan onder: 
van de wet tot regeling van het lager onderwijs ,,de Wet", de Lager-onderwijswet 1920 ; 
belasten Minist;P,r. ,,Onze Minister", de Minister die met de uit-
. 7. De leden der overeenkomstig artikel 2 voering van de Lager-onderwijswet 1920 is 

van het Koninklijk besluit van 1 November belast; 
1919 (Staat8blad n°. 622) samengestelde commis- ,,de Wet van 1878", de wet tot regeling van 
sien van beroep, alsmede de voorzitters dier het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
commissii\n blijven daarin zitting houden tot (Staatsblad n°. 127) zooals zij op 31 December 
het tijdstip, waarop hun aftreding was bepaald. 1920 luidt volgens de daarin door latere wetten 

De overeenkomstig artikel 6 van het Konink- aangebrachte wijzigingen ; 
lijk besluit van 1 November 1919 (Staatsblad ,,het Gemeentebestuur", het bestuur der ge
n0. 622) goedgekeurde ·reglementen, worden meente, welke gelegenheid geeft tot het ge
voor zooveel noodig aangevuld en in overeen- nieten van vervolgonderwijs , overeenkomstig 
stemming gebracht met de bepalingen van art . 21 der Lager-onderwijswet 1920; 
artikel 5 van Ons tegenwoordig besluit. De ,,de Inspecteur" , de inspecteur van het lager 
verkregen_ goedkeuring blijft van kracht totdat onderwijs binnen wiens ambtsgebied het ver
de goedkeuring aan het gewijzigd reglement volgonderwijs wordt gegeven. 
is verleend. 2. Waar in dit besluit of in de daarbij be-

8. Dit besluit treedt in werking op 1 J a - hoorende formulieren wordt gesproken van 
nuari 1921. ,,onderwijzers", zijn daarmede ook onder-
. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en wijzeressen bedoeld. 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 2. 1. • Binnen tien dagen na den aanvang 
van dit besluit, hetwelk in het Staat8blad zal van eenen cursus voor vervolgonderwijs zendt 
worden gepla.atst en waarvan afschrift zal het Gemeentebestuur aan Onzen Minister en 
worden gezonden aan den Raad van State. aan den Inspecteur eene opgave, volgens het 

' , -Gravenhage, den 15den December 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van 01Ulerwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1920. l 

15 December 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
regelen betreffende de uit.oering van 
artikel 61 der Lager·onderwijswet 1920. 
s. 897. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 November 1920, n°. 996!3, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0

Overwegende, dat door Ons Yoorschriften 

bij dit besluit vastgesteld formulier, model A. 
2. Indien den Inspecteur blijkt, dat de in 

die opgave verstrekte gegevens niet in over
eenstemming zijn met het volgens art. 21, 
vierde lid, der Wet vastgesteld leerplan, zendt / 
hij de opgave ter aanvulling of verbetering 
terug aan het Gemeentebestuur, hetwelk da.t 
stuk, voor zooveel noodig verbeterd of aan
gevuld, binnen tien de.gen weder a.an den 
Inspecteur inzendt. 

3. De Inspecteur doet a.an Onzen Minister 
mededeeling van de tegen de in het cerste lid 
bedoelde opgaven gemaakte bedenkingen. De 
daarop in die opgave aangebrachte verande
ringen worden door het Gemeentebestuur 
binnen tien de.gen ter kennis gebracht van . 
Onzen Minister. 

4. De in dit artikel bedoelde opgave wordt 
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voor de eerste maal ingezonden ten aanzien 
van de cursussen, die in het jaar 1921 aan
va.ngen. 

3. 1. Het Gemeentebestuur zendt binnen 
tien da.gen na. afloop van elke ka.lendermaand, 
waarin het vervolgonderwijs is gegeven, a.an 
den Minister en a.an den Inspecteur eene op
gave, volgens het bij dit besluit vastgesteld 
formulier, model B. 

2. Indien den Inspecteur blijkt dat het 
vervolgonderwijs wordt gegeven in afwijking 
van het volgens a.rt. 21, vierde lid, der Wet, 
vastgestelde leerplan, geeft hij daa.rvan onver
wijld kennis a.an Onzen Minister met mede
deeling· van de geconstateerde afwijking. 

4. Ingeva.l van opheffing van den cursu s 
voor vervolgonderwijs v66r het daa.rtoe gesteld 
tijdstip, geeft het Gemeentebestuur binnen tien 
dagen na de opheffing da.arvan kennis a.an 
Onzen Minister en aan den Inspecteur met 
vermelding van de da.gteekening der opheffing. 

5. 1. Binnen eene ma.and na afloop van 
den cursus zendt het Gemeentebestuur a.an 
den Inspecteur · eene opga.ve betreffende het 
a.an dien cursus gegeven vervolgonderwijs. 

2. De Inspecteur onderzoekt die opgave, 
voorziet haar, na a.ccoord-bevinding, van eene 
desbetreffende verklaring, vermeldende tevens 
of voldaan is aa.n de bepalingen van art. 21 
der Wet, en zendt da.t stuk vervolgens binnen 
14 dagen a.an Onzen Minister. 

3. Indien de opgave door den Inspecteur 
niet accoord wordt bevonden, zendt hij haar 
binnen 14 dagen ter wijziging terug aan het 
gemeentebestuur. Na terugontvangst van de 
voor zooveel noodig gewijzigde opgave handelt 

de Inspecteur daarmede overeenkomstig het 
tweede lid van dit artikel. 

4. De in dit artikel bedoelde opgave wordt 
ingericht volgens het bij dit besluit vastg'lsteld 
f ormulier model C, en voor de eerste ma.al 
ingezonden na afloop van de cursussen, die in 
het jaar 1921. zijn aangevangen. 

6. Na ontvangst van de overeenkomstig 
artikel 5 voor accoord verklaarde opgaa.f, 
model C, stelt onze Minister het bedrag vast 
van de Rijksvergoeding, waarop de gemeente 
overeenkomstig a.rtikel 61 der Wet aanspraak 
heeft wegens het in die opgaaf vermeld ver -
volgonderwijs. 

Van die vaststelling wordt mededeeling ge
daan aan de Algemeene Rekenka.mer en aan 
het gemeentebestuur. 

De uitkeering der Rijksvergoeding geschiedt 
binnen eene ma.and na de vaststelling. 

7. Het Koninklijk besluit van 11 Septem
ber 1919 (Staatsblaa n°. 566) verva.lt doch 
blijft van kracht voor zooveel betreft het in 
de jaren 1920 en 1921 gegeven herhalings
onderwijs, bedoeld in art. 17 der Wet van 1878. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblaa zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
a.an de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den December 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

(Uitge,g . 3 Jan. 1921.) 



MOD EL A. 
Gemeente ..................................................... . 

VERVOLGONDERWIJS. 
Opgave betreffende den curBUS voor vervolgonderwijs, aangevangen den .... ............................. .-. en bestemd om te eindigen op ............ .. ..................... . 

2. 

3. 

Pla.a.ts wa.a.r de lokalen zijn gelegen a.lwa.ar het vervolgonderwijs wordt gegeven 
(wijk, straa.t, gra.cht, enz. met vermelding van het huisnummer). 

Va.kken wa.a.rin a.an den cursus vervolgonderwijs wordt gegeven. 

Is de cursus in klassen of afdeelingen gesplitst, zoo ja, in hoeveel kla.ssen of 
a.fdeelingen ? 

4. Tota.a.I a.a.nta.l leerlingen bij den a.a.nva.ng va.n don cursus, met vermelding, indien 
de cursus in klassen of afdeelingen is gesplitst , va.n het aantal leerlingen in 
elke kla.sse of a.fdeeling. 

Onderwijzend personeel bij het begin van den curs'U8 daaraan verbonden. 

NAMEN Vakken wa.a.rin I 
Dagen en uren 

Wettelijke akten (met voorletters) Rang (hoofd waa.rop 
va.n de onderwij zers, va.n den cursus door ieder der in kolom 1 genoemde van bekwaa.mheid 
bela.st met het geven 

of ondorwijzer). onderwijzers overeenkomstig de vast- va.n ieder der 
van het vervolg- gestelde regeling van den cursus da.a.r- ondenyij zers. onderwijs. aa.n onderwijs za.l worden gegeven. 

I. 2. 3. 4. 5. 

TOELICHTINGEN. 

6. 

Het Gemeentebestuur va.n ...... .............. .. ....... : ............ vei·kla.art deze opgaaf overeenkomstig de waarheid te hebben opgemaakt en dat 
volda.a.n is aa.n het bepa.alde bij artikel 21, vierde lid, der La.ger-onderwijswet 1920 . 

.......................................... den .. ..... ...... ... .. ...... 19 
Het 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 December 1920, (Staatablad n°. 897). 
De Minister van Onderwijs, K unsten 

Gem.eentebestwur voornoemd, 
Mij bekend, . 

en Wetenscluippen, J. Ta. DE V1ssEn. 
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MOD EL B. 
Gemeente 

VERVOLGONDERWIJS. 

Opgave betrefjende het getal leerlingen en mn de veranderingen in de vakken van onderwijs en de klasse.indeeling van, alsmede 
19 en bestemd om te eindigen 

l. 

2. 

3. 

4. 

in het onderwijzend personeel. verbonden aan den cursu.s. aangevangen den ..... . 
den.................. ...... ............... 19 gedurende de maand ... 19 

Pla.ats wa.ar de loka.len zijn gelegen alwaar het vervolgonderwijs wordt gogeven 
(Wijk, stma.t, gra.cht, enz., met vermelding van het huisnummer). 

Va.kken waarin aan den cursus vervolgonderwijs wordt gegeven. 

Aa.nta.l klassen of afdeelingen wa.a.rin de cursus is gesplitst. 

Tota.al aantal leerlingen op den eersten da.g der me.and ..... . . 19 met I 
vermelding, indien de cursus in kla.ssen of afdeelingen is gesplitst, van het 
aa.nta.l leerlingen op dien dag in elke kla.sse of a.fdeeling. 

l. 3. 4. 5. 6. 7. 

Het Gemeentebestuur van ..................... .. ..... . vcrkla:irt lk•zo opgavc ovorccnkomstig de waarheid te hebbcn opgemiiakt. 
. ...... ........... ........................ den ............... .. . 19 
H et Genieentebestuur voornoemd, 

Bchoort bij Koninklijk besluit vrtn 15 December 1020 (Sta,<ttsblad n°. 897). 
Mij bekend, 

De Minister van Ondenoijs, K ·unsten en Wetenschappen , 
J . TH. DE VtSSER. 
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15 December 1920. BESLUIT tot het stellen van 
nadere regelen in zake de pensionneering 
van leeraren en onderwijzers, verbonrlen 
aan bijzondere scholen, als bedoeld in arti
kel 110 der Lager-onderwijswet 1920, en 
van hunne weduwen en weezen. S. 898. 

W1J WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Financien, van 10 November 1920, n°. 96923 , 

afd. Lager Onderwijs Financieel en van 18 No
vember 1920, n°. 287, Pensioenen ; 

Gelet op artikel 124 van de Lager-onder• 
wijswet 1920 ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
7 December 1920, n°. 34; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 December 1920, 
n~. 10552, afdeeling Lager Onderwijs Finan
cieel; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1921 vast te 

stellen de volgende regelen ter uitvoering v11,n 
. de wettelijke bepalingen betreffende de pen

sionneering van onderwijzers, verbonden aa.n 
bijzondere lagere scholen, alsmede van leeraren 
en onderwijzers, verbonden a.an bijzondere 
kweekscholen en opleidingsscholen tot op· 
eiding van onderwijzers en onderwijzeressen 
en van hum1e weduwen en weezen. • 

Art. 1. De in artikel 115 der Lager-onder
wijswet 1920 bedoelde opgaaf wordt ingericht 
volgens het bij dit besluit vastgesteld for
mulier. 

Indien de opgaaf betrekking heeft op eene 
1chool, welke niet in aanmerking komt voor 
Rijksvergoeding of Rijksbijdrage, wordt daar
bij overgelegd een afschri~ of ui ttreksel van 
het op het tijdstip der inzending geldende 
leerplan, ten blijke da.t de school behoort tot 
die, bedoeld in artikel 110 der in het eerste 
lid genoemde wet. -

Indien de opgaaf betrekking heeft op eene 
overeenkomstig artikel 110, eerste lid, dier 
wet door Ons aangewezen binnen Europa. 
buiten het Rijk gevestigde Nederlandsche 
school, wordt deze opgave met het in het tweede 
lid bedoelde u.ittreksel u.it het leerplan, in 
afwijking van het bepaalde bij artikel 115 
dier wet, v66r 1 Ma.art ingezonden aan den 
door Onzen met de uitvoering dier wet be
lasten Minister a.an t e wijzen inspecteur. 

Wanneer in de opgaaf onderwijzers zijn 
begrepen, die ingevolge het slot van artikel 2 
der Weduwenwet voor de onderwijzers 1905 
voor de toepassing dier wet niet als zoodanig 

worden aangemerkt, wordt daarbij overgelegd 
een a.fschrift van de desbetreffende verklaring, 
bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk besluit 
van 18 December 1905 (Staatsblad, n°. 353). 

2. Wanneer in de opgave, bedoeld in arti
kel 1 van dit besluit, niet meer voorkomt de 
naa.m van een onderwijzer of van een leera.ar, 
die ten vorigen jare daarin was vermeld, wordt 
de reden hiervan medegedeeld. In geval de 
onderwijzer of de leeraa.r is overgega.an na.ar 
eene andere school, wordt die school steeds 
zooveel mogelijk vermeld. Wanneer de onder
wijzer of de leeraar de school, waaraan hij 
werkzaam is, voor zijne eigen rekening is komen 
te beheeren, wordt daarva.n mede in de op
gave melding gemaa.kt. 

3. De onderwijzer, die overgaat van eene 
openbare school na.a.r eene bijzondere school, 
a.ls bedoeld in artikel 110 der Lager-onderwijs
wet 1920, is verplicht aa.n het bestuur dezer 
bijzondere school mede te deelen, naar welken 
grondslag ingevolge het bepaalde bij artikel 49 
dier wet la.atstelijk door hem voor pensioen 
is bijgedragen. Van dien grondslag wordt 
door da.t bestuur achter den na.am van dien 
onderwijzer melding gemaakt in de eerstvol
gende opgaaf, bedoeld in artikel 1 van dit 
besluit. 

4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde 
opgDven worden telken jare door den Inspec
teU:r, binnen wiens ambtsgebied de school is 
gevestigd, onderzocht en zoo noodig ter ver
betering of ter aanvulling t eruggezonden a.an 
het bestuur of den houder der school. 

De opgaven wo1·den v66r 15 Februari door
gezonden a.an Onzen met de uitvoering der 
La.ger-onderwijswet 1920 belasten Minister. 

5 . Wanneer een onderwijzer wordt ont
sla.gen om een der redenen, genoemd in arti
kel 112, eerste lid, onder d, der Lager-onder· 
wijswet 1920, wordt daarvan melding gemaakt 
!Il de akte van ontslag. 

Een afschrift van die akte wordt binnen 
tien dagen na het ontslag gewnden a.an Onzen 
met de uitvoering der Lager-onderwijswet 1920 
belasten Minister. 

6. De storting in 's Rijks kas van de pen. 
sioensbijdragen gcschiedt hetzij t en kantore 
van een der Rijksbetaalmeesters hetzij op een 
der postkantoren door middel van overschrij
ving op de post-girorekening n°. 1 van 's Rijks 
Schatkist. 

De quitantie van storting of het giro-stor. 
tingsbewijs vermeldt dttidelijk den aard van 
de storting en behoort binnen tien dagen, 
nadat de storting heeft plaats gehacl, te wor-
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den gezonden aan Onzen Minister, belast met 
de uitvoering der Lager-onderwijswet 1920. 

7. Onze met de uitvoering der Lager
onderwijswet 1920 belaste Minister doet aan 
den Burgerlijken Pensioenra.a.d mededeeling : 

a. telken jare v66r 1 Mei van de door hem 
in dat jaar overeenkomstig a.rt . 116 dier wet 
vastgesteldc, gewijzigde of opgeheven pensi
oensgrondslagen met vermelding van den 
naa.m, de voornamen en d dagteekening van 
geboorte van ieder der belanghebben~en; 

b. jaarlijks in de ma.and December van de 
overeenkomstig artikel 120 dier wet verrekende, 
ingehouden of gestorte bijdra.gen, zoowel van 
die voor eigen pensioen verschuldigd, als van 
die ten behoeve van het Weduwen- en Weezen
fonds voor Burgerlijke Ambtena.ren ; 

c. binnen een maa.nd, nadat hij da.arva.n 
kennis bekomt, wa.nneer een onderwijzer of 
een leeraar komt te verkeeren in een der gc
vallen, vermeld in artikel 111, derde lid, onder 
et tot en met d, of in artikel 112, eerste lid, 
onder a, c en d, dier wet ; 

d. jaarlijks in de maa.nd J anuari van de 
in het afgeloopen jaar gestorte bijdragen, be
doeld in artikel 199, eerste lid, dier wet. 

8. Gelij ke opgaaf a.ls in artikel 7 onder ", 
b en c van dit besluit bedoeld, worclt gedaan 
aan den directeur van het Wecluwen- en Wee
zenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren, met 
dien verstande, dat mededecling van de v'er
rekening, inhouding of storting van bijdragen 
voor eigen pensioen daarbij achterwege blijft . 

,...,, 

9. Waar in dit besluit wordt gesproken 
van onderwijzers of van leeraren, zijn ook 
onderwijzeressen en leeraressen bedoeld. 

10. De pensioenen, krachtens artikel 110 
der Lager-onderwijswet 1920 te verleenen, 
worden gebracht op de begrootingen voor het 
Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, bij het Departement van 
Financien ingeschreven in het grootboek der 
pensioenen voor de onderwijzers en door de 
wrg van la.atstgenoemd Departement op 
clezelfde wijze a.ls de overige pensioenen, ten 
la.ste van den Sta.a.t uitbetaa.ld. 

11. Het Koninklijk besluit van 5 Decem
ber 1905 (Staatsblail n°. 314) vervalt op het 
tijdstip, waa.rop de in dit besluit gestelde rege
len in werking treden. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenscha.ppen en van Financien, zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblail za.l worden geplaatst en waar
van afschrift za.l warden gezonden aa.n den 
Raad van State, a.an den Burgerlijken Pen
sioenra.ad en a.an den directeur van het Wedu
wen- en Weezenfonds voor Burgerlijke Amb
tenaren. 

's-Gra.venhage, ' den 15den December 1920. 
WILHELMINA. 

De 1vlinister van Onderwijs, 
Kmisten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 3 Jan. 1921.) 
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A. onderwijze-,. s I 

( leeraren) (2 J 

B. ondel'wijze-
•·essen (leerm·es. 
sen) (2) 

(1) Hier in te vullen de soort dcr bij zond er e school n.1. bijwndcre 
lagere school, bijzonderc kweekschool, bijzondere opleidingsschool voo1· 
onderwij zeressen. 

Aldus naar waarheid opgemaakt , 
.............. , den ............ Januari 19 

Het bestuur 
De houiJ.er der school, 
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(2) Hieronder ook t e vermelden de vakonderwijzers(essen) en de vak
leeraren (leeraressen) die uitsluitend onderwij s gev ~n in een of meer 
der vakken, genoemd in art . 2 der Lage1<onderwij swet 1920 onder h t ot 
en met k, p, r tot en met u, of in een niet in dat wot sartikel genocmd 
vak (art. 122 der wet). 

Behoort bij Koninlilijk besluit Yan 15 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 898). 

(3) Hier t e vermelden het zuiver bedrag der jaarwedde of wedcle, 
zonder aftrek voor vrije woning als anderszins. 

Mij bekend, 
De Minister mn Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DJ~ VISSER. 
De 11.finister vcm Financi;;,n, DE VRrns. 
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16 December 1920. BESLUIT, houdencle wijzi
ging en aa.nvulling van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksa.mbtena.ren 1920 
(Staatsbl.ad n°. 37). S. 899,-

W,J WILHELMINA, EN~. 

Op de voordra.cht van Onzen Minister van 
Binnenla.ndsche Za.ken, tijdelijk Voorzitter 
van den Raad van Ministers, van 11 December 
1920, Litt. A, Ka.binet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
14 December 1920, n°. 38; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 14 December 1920, 
Litt. A, K abinet; 

Overwegende, da.t uitvoering moet worden 
gegeven a.an art . 30, eerste en tweede lid, 
art. 34, eerste lid, en a.rt. 196, eerste en tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, en da.t het 
wenschelijk is, de in clie bepalingen zoomede 
de in a.rt . 89, vijfde lid, en in art. 98, eerste 
lid onder c, dier wet bedoelde onderwijzers op 
te nemen in het Bezolcligingsbesluit Burger
lijke Rijksa.mbtenaren 1920 (Staatsbl.ad n°. 37) ; 

Hebben goedgevonden en versta.a.n, te bepalen: 
Art. I. 

Gerekend van 1 Janua.ri 1920 wordt a.chter 
artikel 41 van voornoemd Bezoldigingsbesluit 
ingevoegd een nieuw a.rtikel 41a van dezen 
inhoud: 

Op de onderwijzers, bedoeld in a.rtikel 30, 
artikel 89, vijfde lid, en artikel 196, iierste en 
tweede lid, der La.ger-Onderwijswet 1920 zijn, 
onverminderd de voorschriften dier wet be
treffende de regaling van de bezoldiging dier 
-0nderwijzers, van toepassing de na.volgende 
bepa.lingen, van dit besluit, ten aanzien vs.n 
welke derha.lve onder de burgerlijke Rijks
a.mbtena.ren de evenbedoelde onderwijzers 
-zijn begrepen : 

Artikel l, eerste, tweede en derde lid; arti
kel 2, eerste lid ; artikel 4, eerste lid eerste 
gedeelte tot en met ,,verrichten" ; a.rtikel 6, 
tweede lid eerste en derde zinsnede ; artikel 7 , 
a.rtikel 8, eerste lid; artikel 11, eerste, tweede 
en vierde lid ; artikel 12, eerste lid ; artikel 13 ; 
artikel 20 ; artikel 23 ; artikel 24, eerste lid, 
onder a en b, tweede en derde lid ; a.rtikel 30; 
eerste lid ; a.rtikel 32 ; a.rtikel 38 en a.rtikel 40 ; 
zulks met clien verstande, dat ten a.anzien van 
de bovenbedoelde onderwijzers: 

1°. in artikel 11, tweede lid, in pla.a.ts van 
,,buiten bezwaar van 's Rijks scha.tkist" wordt 
gelezen ,,met stilsta.nd van jaarwedde" en de 
laa.tste drie regels worden vervangen door 
,,alsook de tijd, gedurende welken schorsing 

zonder behoud van jaa.rwedde heeft plaats 
geha.d"; 

2°. voor de toepa.ssing van a rtikel 12, 
eerste lid, onder ,,tijdelijke aanstelling door 
het bevoegd Geza.g" wordt begrepen de a.an
stelling op den voet der wettelijke bepalingen 
door gemeenten en besturen van bijzondere 
scholen . 

Artikel II. 
Gerekend van l Janua.ri 1921 wordt a.chter 

a.rtikel 41a van voornoemd Bezolcligingsbesluit 
ingevoegd een nieuw artikel 41b van dezen 
inhoud: 

Op de onderwijzers, bedoeld in artikel 34 
en a.rtikel 98, eerste lid, onder c, der La.ger
onderwijswet 1920, zijn van toepa.ssing de 
na.volgende bepa.lingen van clit besluit, ten 
a.anzien van welke derhalve onder de burger
lijke Rijksa.mbtena.ren de evenbedoelde onder
wijzers zijn begrepen : 

Artikel l, eerste lid ; a.rtikel 2, eerste lid; 
artikel 4, eerste gedeelte tot en met ,,verrich
ten" ; artikel 7 ; a.rtikel 23 ; a.rtikel 24, eerste 
lid onder a en b, tweede en derde lid; en arti
kel 40 ; zulks met dien verstande, da.t ten 
a.anzien van de bovenbedoelde onderwijzers 
de vermindering volgens artikel 2, eerste lid, 
wordt toegepast op het tota.al bedrag der 
belooning over een cursus voor het vervolg
onderwijs, en dat de op deze wijze verminderde 
bezolcliging tot een tiental van guldens na.ar 
boven wordt afgerond. 

Artikel III. 
Gerekend vau 1 Januari 1920 wordt in het 

opschrift van Bijlage B van voornoemd Be
zolcligingsbesluit in ,plaats van ,,Rijksinrich
tingen voor lager onderwijs" gelezen ,,inrich
tingen voor lager onderwijs" en wordt a.an het 
slot van die Bijlage de navolgende rubriek 
ingevoegd: 

Lage:r en uitgebreid lage:r onde:rwijs. 
1. De ja.a.rwedde van den onderwijzer, die 

de a.kte van bekwaa.mheid bezit, bedoeld in 
artikel 134 der La.ger-onderwijswet 1920, 
bedraagt f 2200, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23 dienstjaren te 
verhoogen telkens met f 100. 

2. De jaarwedde van de onderwijzeres, 
die de akte van bekwa.a.mheid bezit, bedc,eld 
in a.rtikel 135 der La.ger-onderwijswet 1920, 
bedraagt f 1600, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23 dienstja.ren te ver
hoogen telkens met f 100. 

3. De ja.arwedde van den onderwijzer, die 
niet de a.kte van bekwa.a.mheid bezit, bedoeld 
in artikel 13-i der Lager-onderwijswet 1920. 
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noch de akte van bekwaamheid, bedoeld in academischen graad of eene akte van bekwaam
a.rtikel i7 onder· b der wet van 17 Augustus heid tot het geven van middelba.a.r ondcrwijs, 
1878 (Staatsblad n°. 127) bedraa.gt f 1600, na behalve voor teekenen, schoonschrijven, boet-
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23 seeren, gymnastiek en staathuishoudkunde, 
dienstjaren te verhoogen telkens met f 100. bezit, voor elken graad of akte met f 200 ver-

4. De jaarwedde van den onderwijzer, die hoogd; een en antler echter met <lien verstande, 
niet de aktc van bekwaamheid bezit, bedoeld dat de verhooging voor niet meer dan drie 
in ai:tikcl 134 der Lager-onderwijswet 1920, vakken wordt toegekend en dat, indien een 
doch in het bezit is van de akte van bekwaam-

1 

ondorwijzer ten aanzien van eenig va.k uit 
heid, bedoeld in artikel 77 onder b der wet meerderen hoofde bevoegdheid bezit, alleen 
van 17 Augustus 1878 (Staatsb'/,ad n°. 127), in aanmerking wordt genomen de bevoegd
bedraagt f 1900, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, heid, op grond waarvan de hoogste vcrhooging 
11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23 dienstjaren telkens kan worden genoten. 
te verhoogen met f 100. 8. De jaarwedde van den onderwijzer, 

5. De verboogingen na 17, 19, 21 en 23 die niet in het bezit is van de akte van be
dienstjaren worden echter alleen toegekend kwa.a.mheid, bedoeld in artikel 134 der Lager
a.an de mannelijke onderwijzers, die gehuwd onderwijswet 1920, wordt verhoogd : 
zijn of gehuwd zijn geweest, zoomede a.an de a. indien hij op den voet der v66r de in
onderwijzeressen, die gehuwd zijn geweest, werkingtreding der Lager-onderwijswet · 1920 
zoola.ng zij niet zijn hertrouwd, zulks met geldende bepalingen de bevoegdheid bezit 
<lien verstandc, dat bij eventueelen hertrouw tot het geven van onderwijs in de nuttige 
de verhoogingen, die reeds zijn verkregen, handwerken voor · meisjes, de ]'ransche, de 
blijven toegekend. Duitsche of de Engelsche ta.al of de wiskunde 

6. Als diensttijd komt in aa.nmerking de of in het bezit is van eene akte van bekwa.a.m
tijd, v66r en na de inwerkingtreding der lager- heid voor huis- en schoolonderwijs, a.ls be -
onderwijswet 1920 doorgebracht in dienst doeld in artikel 86 der wet van 17 Augustus 
zoowel a.an openbare a.ls aan bijzondere lagere 1878 (Staatsblad n°. 127), in de beginselen der 
scholen, a.ls hoofd en als onderwijzer, zoomede la.ndbouwkunde, der tuinbouwkunde of der 
diensttijd volgens artikel 41 dier wet, artikel 33 ha.ndelskennis of van eene akte van bekwaam
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad heid voor school- en huisonderwijs, als bedoeld 
no. 127) en het laa.tste lid van artikel 22 der in artikel 136 der Lager-onderwijswet 1920, 
wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), in de nuttige handwerken voor meisjes, ha.n
alsmede de diensttijd aa.n andere inrichtingen delskennis, ha.ndenarbeid, landbouwkunde of 
van onderwijs, welke bij Koninklijk besluit, tuinbouwkunde, voor elk vak, waa.rvoor hij 
den Onderwijsraad (afdeeling voor het alge- de bevoegdheid heeft, met f 100; 
meen vormend lager onderwijs en het bewaar- b. indien hij cene akte van bekwaa.mheid 
schoolonderwijs) gehoord, zijn aangewezen. voor school- en huisonderwijs, a.ls bedoeld 
Mede wordt als diensttijd aangemerkt de tijd, in a.rtikel 136 der Lager-onderwijswet 1920, 
door den onderwijzer na. 1 Augustus 1914 in in de Fra.nsche, de Duitsche of de Engelsche 
verplichten krijgsdienst doorgebra.cht, voor ta.al bezit, voor elke akte met f 200; 
zoover die tijd met bijtelling van verplichten c. indien hij een academischen graad of 
diensttijd v66r 1 Augustus 1914 acht en een eene akte van bekwaamheid tot het geven 
halve· ma.and te boven gaa.t, en . voor zoover van middelbaar onderwijs, behalve voor 
hij in het bezit was van eene akte van be- teekenen, schoonschrijven, boetseeren, gym
kwaamheid a.ls onderwijzer. na.stiek en staathuishoudkunde, bezit, voor 

7. De jaa.rwedde van den onderwijzer, die elken gra.ad of a.kte met f 300. 
de akte van bekwaamheid bezit, bedoeld in De in dit punt bedoelde verhoogingen wor
a.rtikel 134 der Lager-onderwijswet 1920, den voor niet meer da.n drie vakken toegekend 
wordt, indien hij in het bezit is van eene akte met dien versta.nde da.t, indien een onder
-va.n bekwa.amheid voor school- en huisonder- wijzer ten aanzien van eenig vak uit meer
_wijs, als bedoeld in artikel 136 der Lager- deren hoofde bevoegdheid bezit, alleen in aan
onderwijswet 1920, in de nuttige handwerken merking wordt genomen de bevoegdheid, op 
-voor meisjes, de Fransche, de Duitsche of de grond wa.arvan de hoogste verhooging kan 
Engelsche ta.al of in handelskennis, handen- worden genoten. 
arbeid, landbouwkunde, of tuinbouwkunde, I 9. De onderwijzer, die hoofd is eener school 
-voor elke a.kte met f 100 en, indien hij een ! voor gewoon lager onderwijs, geniet als zoo-

l\J20. 68 
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danig eene verhooging zijner jaarwedde van 
f 700. Heeft de school 180 of meer leerlingen, 
dan bedraagt deze verhooging f 100 meer, 
met dien verstande, dat zoolang het hoofd 
aan die school verbonden blijft vermindering 
van het aantal leerlingen geen vermindering 
van jaarwedde ten gevolge heeft en derhalve 
alsdan laatstbedoelde verhooging gehandhaafd 
blijfi, zoolang niet uit anderen hoofde eene 
verhooging tot ten minste hetzelfde bedrag 
wordt verkregen. 

10. De onderwijzer, die hoofd is eener 
school voor uitge breid lager onderwijs, als 
bedoeld in het vierde lid van artikel 3 der 
Lager-onderwijswet 1920, of eener school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld 
in het vierde lid van artikel 2bis der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) en in 
het tweede lid van artikel 193 der Lager-onder
wijswet 1920, geniet a.ls zoodanig eene ver
hooging zijner jaarwedde van f 1100. Heeft 
de school voor uitgebreid lager onderwijs of 
hebben de zevende en hoogere leerjaren van 
de school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
te zamen 70 of meer leerlingen, dan bedraagt 
deze verhooging f 100 meer, met dien ver
stande, dat, zoo lang het hoofd aan die school 
verbonden blijft, vermindering van het aantal 
leerlingen geen vermindering van jaarwedde 
tengevolge heeft en derhalve alsdan laatst
bedoelde verhooging gehandhaafd blijft, zoo
Jang niet uit anderen hoofde eene verhooging 
tot ten minstehetzelfde bedrag wordt ver!n-egen. 

11. De onderwijzer in eene school voor 
uitgebreid lager onderwijs, a.ls bedoeld in het 
vierde lid van artikel 3 der Lager-onderwijswet 
1920, zoomede de onderwijzer van de klasse 
van het zevende of een hooger leerjaar van 
eene school voor meer uitgebreid lager onder
wijs, als bedoeld in hot vierde lid van artikel 
2bis der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 
n°. 127) en het tweede lid van artikel 193 der 
Lager-onderwijswet 1920, geniet a.ls zoodanig 
eene verhooging zijner jaarwedde van f 500. 

12. De verhoogingen, waarop aanspraak 
wordt verkregen in verband met het aangaan 
van een huwelijk, gaan in met den eersten 
dag der ma.and, waarin het huwelijk is aan
gegaan; die, waarop voor de onderwijzeres 
aanspraak ontstaat in verband met de ontbin
ding van haar huwelijk, met den eersten dag 
der ma.and, waarin het huwelijk is ontbonden. 

13. De verhooging wegens het bezit van 
bijzondere bevoegdheden, die niet reeds ten 
tijde der benoeming worden bezeten, gaat in 
met den eersten dag der ma.and, waarin de 
bevoegdheid wordt verkregen . 

j 14. De verhooging , waarop door het hoofd 
I eener school op grond van het aantal leerlingen 

der school aanspraak kan worden gemaakt, 
gaat in met den eersten Januari van het jaar, 
volgende op dat, waarin het voor de verhoo
ging vereischte aantal is geconstateerd volgens 
de bepaling hetzij (ingevolge artikel 193, vijfde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920) van het .zesde 
lid van artikel 24 der wet van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n °. 127) hetzij van het zesde lid 
van artikel 28 der Lager-onderwijswet 1920. 

15. Hij, die aan eene openbare school eene 
betrekking van hoofd of van onderwijzer 
tijdelijk waarneemt, zoomede hij, die a.an 
eene bijzondere school voor een be - lden tijd 
tot hoofd of tot onderwijzer is 1, -nd, ge
niet, indien hij niet a.ls vast ondc1 .v1jzer a.an 
eene lagere school is verbonden, eene wedde, 
die overeenkomt met hetgeen hij met uitzon
dering van de periodieke verhoogingen op den 
voet van de vorenstaande bepalingen zou 
genieten, indien hij vast was aangesteld. Is 
mJ ,us vasi; onaerwiJzer aan eene sonool ver
bonden, dan wordt zijne wedde berekend, a.ls 
ware hij in de tijdelijke door hem waargenomen 
betrekking vast aangesteld. 

Artikel IV. 
Gerekend van 1 Januari 1921 wordt a.an 

het slot van de volgens Artikel III aangevulde 
Bijlage B van voornoemd Bezoldigingsbesluit 
de navolgende rubriek ingevoegd : 

V e1·vol{;onderwijs. 
1. De onderwijzer aan een cursus voor 

vervolgonderwijs, als bedoeld in artikel 21 
der Lager-onderwijswet 1920, geniet als zoo
danig eene belooning, welke, op den grondslag 
van f 104 per kalenderjaar voor elk door hem 
te geven wekelijksch lesuur, berekend wordt 
naar het aantal · weken, dat die cursus duurt 
en naar het aantal daarin door hem te geven 
wekelijksche lesuren. 

2. De onderwijzer, die is aangewezen als 
hoofd van een cursus, waaraan door meer dan 
een onderwijzer gelijktijdig ve1·volgonderwijs 
wordt gegeven, geniet als zooclanig een be
looning, welke op den grondslag van f 26 per 
kalenderjaar voor elk der uren, gedurende 
welke per week onderwijs wordt gegeven, be
rekend wordt naar het aantal weken, dat die 
cursus duurt, en naar het aantal uren, gedu
rende welke per week vervolgonderwijs wordt 
gegeven. 

3. Gelijke bepalingen, als onder 1 en 2 
opgenomen, gelden voor hen, die herhalings
onderwijs geven op ' den voet der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127). 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
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Departement va,n Algemeen Bestuur aan
gaat, belast met de uitvoering van dit besluit, 
betwelk in bet StaatBblad zal wordeu gep1aatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de onderscbeidene Ministerieele Depar
tementen, aan den Raad van :State, en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl.andsche Zaken, 
tijdelijk Voorzitter van den Raad van Minister,~, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 21 Dec. 1920.) 

II. Gerekend van 1 Januari 1920 worden 
in bet tweede lid van artikel 6 acbter de woor
den: ,,voor bet genot van woning wordt", 
ingelascht de woorden: ,,beha.lve in de gevallen 
da.t dit genot in het bijzonder is of wordt toe
gekend a.ls belooning voor bet vervullen eener 
nevenbetrekking,". 

III. Gerekend van 1 Januari 1920 worden 
in bet de~de lid van a.rtikel 6 acbter de woorden : 
,,voor bet genot van vuur en licbt, zonder genot 
van kost en inwoning, wordt" ingelascbt de 
woorden : ,, , behalve in de gevallen da.t dit 
genot in bet bijzonder is of wordt toegekend 
als belooning voor het vervullen eener neven-

16 December 1920. BE8LUIT tot wijziging en betrekking,". 
aa.nvulling van bet Koninklijk besluit IV. Gcrekend van 1 Januari 1920 wordt 
van 23 Januari 1920 (Staatablad n°. 37), in de eerste zin van artikel 8, tweede lid, achter 
zooals dit is gewijzigd en a.angevuld bij ,,wordt" ingevoegd ,,onverminderd het bepaa.lde 
de Koninklijke besluiten van 29 April in a.rtikel 16, eerste lid," en vervallen de tweede 
1920 (Staatabl.ad n°. 222), van 16 Juli zin van bet tweede lid en bet derde en vierde 
1920 (Staatsblad n°. 611), van 21 Jnli 1920 lid, terwijl in verband daarmede in artikel 24 
(Staatsblad n°. 616), van 1 October 1920 eerste lid sub c in plaats van ,, , het eerste lid 
(Staatabl.ad n°. 768), van 5 October 1920 van artikel 3 en het derde lid van artikel 8" 
(Staatabl.ad n°. 776), van 28 October 1920 wordt gelezen ,,en het eerste lid van, artikel 3." 
(Staatsbl.ad n°. 803), van 28 October 1920 V. Gerekend van 1 Januari 1920 wordt het 
(Staatsbl.ad n°. 804), van 2 November 1920 eerste lid van artikel 20 vervangen door drie 
(Staa-tsblad n°. 806) en van 10 November nieuwe leden van den ·volgenden inhoud: 
1920 (Staat8bl.ad n°. 8ll). S. 900. ,,1. Boven en behalve de wedde naa.r de 

WTJ WILHELMINA, E'IZ, regelen van dit besluit toe te kennen, genieten 
Op de voordracht van Onzen Minister van de ambtenaren, bij wijze van tijdelijke toelage, 

Binnenlandscbe zaken, tijdelijk Voorzitter van voor bunne wettige of wettelijk erkende zoo
den Raad van Ministers, van 3 November 1920, mede voor de uit een vroeger huwelijk van bun 
La. A, Kabinet; ecbtgenoot gesproten kinderen benedeu den 

Den Raad van State gehoord, advies van Jeeftijd van 18 jaar, die zij op den lsten J anuari 
7 December 1920, n°. 33 ; van bet jaar bezitten, een kindertoelage, be-

Gezien bet nader rapport van Onzen Minister dragende per kind 2½ ten bonderd van de 
van Binnenlandscbe Zaken, tijde~jk Voorzitter wedde, met inbegrip van de in de a rtikelen 
van den Raad van Ministers van 15 December 19 en 31 bedoelde toelagen, die zij op dien datum 
1920, La. A, Kabinet ; of, bij la.tere indiensttreding, op den datum der 

Overwegeude, dat bet wenschelijk is gebleken indiensttreding genieten, zulks met dien ver
bet Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb- stande : 
tenaren 1920 (Staatsblad n°. 37) opnieuw te a. dat de toelage, beboudens het bepaalde 
wijzigen en aan te vullen ; in het tweede en derde lid, ten minste f 50 en 

Hebben goedgevonden en verstaan te ten boogste in totaal f 200 per kind per jaar 
bepalen : bedraagt en naar boven wordt afgerond tot 
Art. 1. In voren,genoemd Bezoldigingsbe- I een vollen gulden ; 

sluit worden de volgende wijzigingen en a.an-
1 

b. dat ingeval beide ouders eene burgerlijke 
vullingen aangebracbt : 1 Rijksbetrekking bekleeden, uitsluitend reke-

1. Gerekend van 1 Januarl 1920 worden ning wordt gehouden met de wedde of bet 
de zevende en acbtste regel van het eerste lid totaal a.an wedden, met inbegrip van de in de 
van artikel _6 vervangen door: ,,bij eene artikelen 19 en 31 bedoelde toelagen, van den 
aanvangswedde van f 1600-f 2200, van een boogstbezoldigden ouder ; 
door Onzen Minister, Hoofd .van het betrokken c. dat indien de andere ouder anders dan 
Departement van Algemeen Bestuur, vast te op grond van dit artikel ten laste van 's Rijks 
stellen bedrag, betwelk ten minste f 600 en I scbatkist een lrindertoelage geniet, de in dit 
ten hoogste f.750 per jaar zal bedragen". artikel bedoelde toelage slechts wordt uitge-

68* 
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kccrd, indien en voor zoover deze toelage pa.aide in het derde en vierde hd, zijn wedde 
hooger is dan hctgeen door den a.nderen ouder tot de evengenoemde bedraµ;en verhoogd. 
uit evengenoemden hoofde wordt genoten. 2. De verhooging gaa.t in met den eerst en 

2. Voor de ~trekkingen, rue bezoldigd dag van de maand, waarin bet huweljjk wordt 
wordcn met een evcnredig gedeelte van de gesloten. 
wedde van een andere betrekking, geldt als 3. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
minimum een in dezelfde evenredigheid be- , worden met een evenredig gedeelte van de 
paald gedeelte van het in het eerste lid onder a I wedde van een andere betrekking, t.reden voor 
gestelde minimum. I de toepa.ssing dezer bepa.Jing in dt> pla.ats van 

3. Onverminderd het bepaalde in het vorige de in het eerste lid aangegeven bedragen, in 
lid geldt het in het eerste lid onder a gestE>lde dezelfdc evenredigheid bepa.alde gedeelten van 
minimum niet voor de betrekkingen, welke die hedragen. 
als nevenhetrekkingen zijn te beschouwen, 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige 
tenzij de ambtenaa.r meer da.n een van derge- lid komen voor de toepa.ssing dezer bepaling 
lijke betrekkingen bekleedt en da.arin een volle I niet in a.anmerking de betrekkingen, bedoeld 
dagtaa.k vindt, in welk geval, indien do toe- in bijla.ge C, womede die, welke a.ls nevenbe
lage over de geza.menlijke bezoldiging minder trekkingen zijn te beschouwen, tenzij de a.mb
bedra.agt dan het evengenoemde minimum, tenaa.r meer da.n een van dergelijke betrekkingen 
die toelage met da.t versrhil wordt verhoogd." I bekleedt en da.arin een voile da.gta.ak vindt, in 

VI. Gerekend van 1 Januari 1920 vervalt welk geval, zoolang de deswege genoten ge
artikel 38 en wor(l.t vervangen door een nieuw za.menlijke bezoldiging minder bedraagt dan 
artikel van den volgenden inhoud : de in het eerste lid aangegeven bedra.gen, die 

,,1. Behoudens bet bepaalde in het volgende geza.menlijke bezoldiging met dat verschil 
lid ontvangen de a.mbtenaren eene vergoeding wordt verhoogd." 
ten beloope van hetgeen wegens korting voor VIII. In de bijlagen van meerbedoeld be
eigen pensioen en wegens bijdrage voor weduwe- 1 sluit worden de volgende wijzigingen en aan
en weezenpensioen door hen verschuldigd is. 1 vullingen a.a.ngebracht: 

2. Voor de berekening van de in het vorig A. Gerekend van 1 Januari 1920: 
lid bedoelde vergoeding wordt buiten a.an- 1~. In bijlage A : 
merking gclaten : Voor scha.al 2 f 1300-f 1500, 3 jaar, 1 jaar-

a. hctgeen de bijdrage voor weduwe- en lijksche verhooging van f 100 en dnarna 2 van 
weezenpensiocn meir bedraagt dan zeven ten / fiO, wordt gelezen : 
hondcrd van den pensioensgrondslag tot een 
maximum van f 210 per Jaa.r ; 

b. de bijdra.ge wegens inkoop van zijde
lingechen dienst of van dienst ir. eene onbe-
zoldigde betrekking bewezen ; 

1 

c. de bijc!ra.ge wegens inkoop van tijdelijken I 
dienst, voor zoover dez<" dienst is bewezen v6Ar I 
1 Ja.nuari 1920 ; · 

d. de inhouding van den eersten der twee 
termijnen, bedodd in a.rtikel 6 der wet van 
4 November 1919 (Staatsblad n°. 639)." 

VTI. Gerekend van 1 October 1920 wordt 
a.chter a.rtikel 19 inge,oegd een nieuw a.rtikel J 9a 
van dezen inhoud : 

,,1. 7.oolang een ma.nnelijk a.mbtenaar, die 
gehuwd is of gehuwd is geweest, overigens na.a.r 
de regelen van rut besluit- een wedde zou ge
nieten, die, met inbegrip van de in de a.rtikelen 
19 en 31 bedoeldC' toelagcn, <loch ongerekend 

1 de in artikel20 bedoelde kindertoela.gen, minder 
zou bedra.gen da.n onderscheidenlijk f 1600, 
f 1540 en f 1480, al na.a.r gelang de sta.ndplaats 
van den a.mbtenaar gera.ngscbikt is in de lste, 
2de of 3de klas.,oe, worrlt, behourlens het be-

SCHAAL 2. 

f 1300-f 1600, 4 ja.a.r. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 

en da.arna 2 van f 50. 

Voor scha.a.l 3 f 1300-f 1600, 4 ja.ar, 2 iaar
lijksche verhoogingen van £ 100 en daarna 2 van 
I 50, wordt gelezen : 

SCHAAL 3. 

f 1300-f 1700, 6 jaar. 
2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 

en daarna 4 van f 50. 

In schaa.l 4, ouder ,,Quarantaine- en Ont .. 
smetting.dienst" wordt voor ,.Beambte a.an de 
Poortersha.ven (Naa.ldwijk)", gelezen: ,,Be. 
a.mbte a.an de Poortershaven · (Hoek van Hol
land)". 

In schaa.l 10 wocdt onder ,.Departementen van 
Algemeen Bestuur, Hooge Oollege,,,· van Staat en 
Kabinet der Koningin" achter : ,.Ma.chinist
vakma.n" ingevoegd : ,, , met uitzondering van 
dien a.an het gebouw van het Depa.rtement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel". 
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In schaa! 10 vervalt de afdeeling. ,,Rijks
postspaarbank". 

In schaal 10 vervalt de afdeeling : ,,Rijks
instituut voor biologisch Vi-sscherijonderzoek" . 

In schaal 13 onder ,,Krankzinnigenwezen en 
Krankzinnigengestichten" wordt . gelezen voor : 
,,Klerk": 

Klerk bij de Rijkslmmkzinnigengestichten te 
Woensel en te Grave. 

In schaal 13 onder ,,Registratie, domeinen, 
hypotheken en kadaster" vervalt: ,,Schipper op 
een domeinvaartuig". 

In schaal 13 vervalt de afdeeling : ,, Vi8scherij
politie op de Zeeitwsche stroomen". 

In schaal 14 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Directe belastingen, invoerrechten 
en accijnzen" ingevoegd : 
Regi,stratie, domeinen, hypotheken en kadaster. 
Schipper op een domeinvaartuig. 

V iBscherijpolitie op de Zeeuwsche stroomen. 
Machinist. 
Schipper. 

In schaa] 14, onder Rijkswaterstaat wordt 
achter ,,Havenmeester te Breskens", geplaatst: 
,,(2de Havenmeester)". 

In schaal 14 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Landsgebouwen" ingevoegd : 

Rijkspostspaarbank. 
Machinist-vakman. 

In schaal 14 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Rijkszuivelinspectie" ingevoegd : 

Ri,jksinstituut voor biologisch Visscherij
onderzoek. 

Amanuensis. 
In schaal 18 wordt onder ,,Krankzinnigen

wezen en Krankzinnigengestichten" ingevoegd : 
Administratief ambtenaar bij het Rijkskrank

zinnigengesticht te Medemblik. 
In scha.al 19 wordt onmiddellijk na de ver

melding van de bedragen der schaal ingevoegd : 

Departementen van Algemeen Bestuur, Hooge 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin. 

Machinist-vakman a.an het gebouw van het 
Departement van Landbouw, Nijverheid en 
Handel. 

In schaal 31, onder Marine, vervalt achter 
het hoofd : ,,Loodswezen" d e punt en wordt 
vervangen door: ,, , enz." 

Aan den noot voorkomende in schaal 35, 
op bladzijde 105, wordt een nieuw lid toege
voegd, luidende : 

4. De directeuren van de spoorwegpost
kantoren te Zwolle en Arnhem worden voor de 

spoorwegpost,kantoren te Amsterdam en Rot 
terdam worden voor de bezoldiging gcacht te 
zijn directeur van een kantoor der klasse Ila. 

In schaal 36 vervalt de afcleeling : ,,Staats
toezicht op de Mijnen en Groeven". 

In schaal 36 vervalt de afdeeling,, Kolonien". 
In schaal 37, oncler ,,Rijksuniversiteiten en 

T echnische Hoogeschool" vervalt : ,,Admini
stratcur" en wordt vervangen door : 
Aclministrateur bij het College van Curatoren 

aan de Rijksuniversiteiten en rle Technische 
Hoogeschool. 

Administrateur bjj het Academisch Ziekenhuis 
te Leiden. 

Administrateur bij het Nieuw Academisch 
Ziekenhuis te Leiden. 

Administrateur bij de klinieken der Rijks 
Universiteit te Utrecht. 

Administrateur bij de Psyclnatrisch-Neurolo- . 
gische Kliniek te '{Jtrecht. 
In schaal 40 wordt na de vermclding opge

nomen onder ,,Staatsbedrij f der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie" ingevoegd : 

Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Staatstoezicht op de 1lfijnen en Groeven. 

Opzichter. 
In schaal 41, onder Jliarine, vcrvalt achter 

het hoofd : ,,Loodswezen" de punt en wordt 
vervangen door: ,, , cnz.". 

In schaal 44 wordt na Jp vermelcling opge
nomen onoer ., Rijkslntreau voor Drinlcivater
voorziening" ingevoego : 

Kolonien . 
Ambtenaar, belast met het anatomisch onder

zoek en rle wetensche.ppeljjke beschrijving 
van Indische houtsoorten en andere p!a.nt
aa,rdige producten. 
In schaal 52 vervalt de afdeeling : ,,Lood.s

wezen." 
In de schalen 55 en 58 onder ,,Striatsbedrij/ 

der Posterijen, Telegra,'ie en 'l.'eleionie" wordt 
a.chter de daarin vermelde spoorwegpostkan 
toren cen verwijzing naar d~n noot op blad
zijde 105 opgenomen op dezelfde wijze als 
zulks in schaal 55 is geschied ten aanzien van : 
,,Directeur van een kar.toor der klasse IIb." 

In scha.al 56 verval t d e a.fdecling Justitie. 
In schaal 57 wordt na de vermeldh:i.g opge

nomen onder ,,Departementen va,n Algemeen 
Bestuur, Hoage Colleges van Staat en K(1binet 
der Koningin" ingevoegd : 

Justitie. 

bezoldiging geacht te zijn directeur van een Justitiegebouwen. 
kantoor der kla.sse Ilb, de directenren van de I Adjunct-Rijksbouwmeester. 
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In schaal 57 wordt na de vermelding opgc
nomen onder ,,Onderwijsgebouwen" ingevoegd : 

Marine. I 

Onder het vaste bedrag van f 800 wordt, 
opgenomen: 

Secretaris van den Armenraad te Vlaarilingen, 

I 
Onder het vaste bedrag van f 7000 wordt 

Loodswezen, enz. opgenomen: 
Chef van den bouwkundigen dienst. Lector aan den cursus tot opleiiling -van 

In schaa.l 60 wordt na de vermeliling opge- landmeters te Wageningen (ten hoogste f 7000). 
nomen onder ,,Rijksuniversiteiten en T echnische 4°. In bijla.ge D: 
_Hoogeschool" ingevoegd: Voor ,,Roosendaal" wordt gelezen : ,,Roosen-
Rijksschoenmakers- en Leerlooiersschool te daal en Nispen." 

Waalwijk. B. Gerekend van 1 April 1920 : 
Directeur (tevens Directeur van het Rijks- 1°. In bijlage A: 

proefstation en den voorlichtingsdienst ten In schaal 25 wordt na de vermelding opge-
behoeve van de lederindustrie). I nomen onder ,,Onderwijsgebouwen" ingcvoegd : 

In scha.a.l 64 wordt na de vermelding opge- Onderwijsraad. 
nomen oncler ,,Rijksstudiedienst voor de Jjuc,ht- Adjunct-commie . 
vaart" ingevoegd: 2°. In bijlage C: 

Rijksburwu voor de Ontwatering. Onder het -vaste bedrag van { 2500 wordt 
Directeur. opgenomen : 

2°. In bijla.ge B : Secretaris -van den Centralen Jeugdraad. 
Op de bladzijde 149, achtste regel van be- C. Gerekend van 1 September 1920 : 

neclen, worclt achter: ,,het Koninklijk lnstituut 1°. In bijlage A: 
voor de Marine" ingevoegd : ,,de voormalige In schaal 2, 4, 6, 8, 10, 13, 25 en 32 wordt 
Marine-machinistenschool, de Aspirantenschool voor ,,Centrale Gezondheidsraad" gelezen: 
der Marine te Dordrecht," ,,Gezondheidsraad". 

Onder het hoofd : ,,Rijksschoenmakers- en In schaal 34 wordt onder Lantl)nuw, Nijver-
Leerlooiersschool te Waalwijk" vervallen de heid en Handel, onmiddellijk , na de Depa.rte-
eerste twee regels. mentsaanduicling opgenomen : 

Het hoofd: ,,Rijkswandelleeraar bij het Vis- Cursus tot opleiding van landmeterste Wageningen. 
~cherijonderwijs" en het daaronder vermelde Assistent. 
vervalt en wordt gelezen als volgt : In schaal 40 wordt na cle vermelding opge-

Rijksvisscherijleeraar. nomen onder ,,Dienst der Werkloosheidsver-
Deze wordt bezoldigd a.ls een leeraar met 19 zekering en Arbeidsbemiddeling" ingevoegd: 

tot en met 24 lesuren per week a.an eene Hoogere Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
Burgerschool met vijfjarigen cursus. Adjunct-inspecteur. 

Ondcr het hoofd ,,Hoogere Krijgsschool" In schaal 45 onder ,,Directe belastingen. in-
vervalt de vierde zinsuede en wordt vervangen voerrechten en accijnzen" vervallen de woorden : 
door : Ile Secretaris van den Raad van Beroep 

Het salaris van den leera.ar in staatsweten- voor de invoerrechten. 
scha.ppcn en oorlogsvoorbereiding bedraagt I In schaal 45 wordt voor: ,,Centrale Gezond
£ 1300, benevens f 180 per wekelijksch le uur, heidsraad" gelezen : ,,Gezondheidsraad". 
na 2, 4, 6, 8, 10, 13 en 16 ilienstjaren telkens I In schaal 52 wordt onder ,,Directe belastingen, 
te verhoogen met f 10 per wekelijksch lesuur, , invoerrechten en accijnzen" ingevoegd: 
zulks met dien verstande, dat, voor zoover in Ile Secretaris van den Raad van Beroep 
het vak oorlogsvoorbereiding 3 of minder I voor de invoerrechten. 
lesuren worden gegeven, die uren voor de be- In schaal 53 wordt na de vermelding opge
rekening der weclde a.ls 4 lesuren worden a.an- nomen ouder ,,Dienst der Werkloosheidsver-
gemerkt, zekering en Arbeidsbemiddelina" ingevoegd: 

Op bladzijde 154, vijfde regel van beneden, Gezondheidsraad. 
worclt ttchter : ,,het Koninklijk l nstituiit voor de Secretaris. 
Jlllarine" ingevoegd : ,,de voormalige Marine-. In schaal 60 wordt onder ,,Departementen 
machinistenschool, de Aspirantenschool der van Algemeen Bestuur, Hoage Colleges van Staat 
Marine t c Dordrecht," en K abinet der Koningin" ingevoegd : 

3°. In bijlage C: Admiuistra.teur bij de Algemeene Reken-
Oncler het vaste bedrag van f 650 verva.lt : kamer. 
ecretaris van den Armeneaad te Vlaardingen. In schaal 60 wordt v66r de a.fdeeling ,,Conl-
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missie voor 's Rijks geschiedkundige publicatim" 
ingevoegd: 
Rijksvak- en kunstnijverheidsschool tot opleiding 
van goud- en zilversmeden en horlogemakers te 

Schoonhoven. 
Directeur. 

In schaal 64 wordt voor ,,Oentrale Gezond
heidsraad" gelezen ,,Gezondheidsraad" en daar
onder opgenomen : 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 
Hoofdinspecteur. 
Oentraal Laboratorium ten behoeve van het Staats

toezicht op de Volksgezondheid. 
Directeur. 

20. In bijlage C : 
Onder het vaste bedrag van f 6000 vervalt : 

,,Lid van den Centralen Gezondheidsraad" en 
,,Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid" . 
en wordt vervangen door : 

Bezoldigd lid van den Gezondheidsraad 
(art. 34 der Gezondheidswet 1919, Staatsblad 
n°. 784). 

D. Gerekend van 1 October 1920 : 
In bijlage A : 
In schaal 19 onder ,,Directe belastingen, in

voerrechten en accijnzen" vervalt : ,,Assistent". 
In schaal 21 wordt onmiddellijk na de ver

melding van de bedragen der schaal ingevoegd : 
Financiiin. 

Directe belastingen, invoerrechten en accijnzen. 
Assistent. 

In schaal 26 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Havenarbeid" ingevoegd: 

Rijksverzeke:ringsbank. 
Loonlijst-controleur. 

In schaal 52 vervalt de afdeeling : ,,Departe
menten van Algemeen Bestuur, Hoage Colleges 
van Staat en Kabinet der Koningin." 

In schaal 56 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de bedragen der schaal ingevoegd : 

Departementen van Algemeen Bestuur, Hooge 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin. 

Commies-gdffier bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaa I. 
In schaal 64 wordt na de vermelding opge

nomen onder ,,Rijksseruminrichting" ingevoegd : 
lnstititut voor Brandstofjeneconom.ie. 

Directeur. 
E. Gerekend van 1 Januari 1921 : 
In bijlage A : 
In schaal 8 wordt onder ,,Departe,nenten van 

Algemeen Bestuur, Hoage Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin" ingevoegd : 

In schaal 8 wordt na de vermelding opge-. 
nomen onder ,,Koninklijk Penningkab·inet" 
ingevoegd: 

Rijksschooltoezicht. 
Schrijver bij het toezicht op het lager onderwijs. 

In schaal 13 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Onderwijsraad" ingevoegd : 

Rijksschooltoezicht. 
Klerk bij het toezicht op het Jager onderwijs. 

In schaal 25 onder ,,Departementen van Alge
meen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin" vervalt : 
Secretaris van de Kanselarij der Nederlandsche 

orden. 
In schaal 25 wordt aan het slot der afdeeling 

,,Onderwijs, Kunsten en TVetenschappen" inge
voegd: 

Rijksschooltoezicht. 
Adiunct-commies bij het toezicht op· het lager 

onderwijs. 
In schaal 32 wordt na de vermelding opge

nomen 01ider ,,Onderwijsgebouwen" ingevoegd : 
Rijksschooltoezicht. 

Co=ies bij het toezicht op het lager onderwijs. 
In schaal 34 wordt onmiddellijk na de ver

melding van de bedragen der schaal ingevoegd : 

Departementen van Algemeen Bestuur, Hooge 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin. 

Secretar:s van de Kanselarij der Nederlandsche 
orden. 

In schaal 44, onder ,,Departementen van Alge
meen Bestuur, Hoage Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin" vervalt : 
Commies-griffier bij de Eerste Kamer der 
Staten-Generaal. 

In scha,al 45 wordt onder het hoofd ,,Rijks
waterstaat" voor ,,Havenmeester van den 
Rotterdamschen Waterweg" gelezen : ,,Eerste 
Rijkshavenmeester van den Waterweg van 
Krimpen aan de Lek langs Rotterdam naar 
Zee". 

In schaal 46 wordt onmiddellijk na de ver
melding van de bedragen der schaal ingevoegd ; 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksschooltoezicht. 

Schoolopziener bij het lager onderwijs. 
In schaal 48 wordt onmiddellijk na de ver

melcling van de bedragen der schaal ingevoegd : 

Departementen van Algemeen Bestuur, Hoage 
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin. 
Commies-griffier bij de Eerste Kamer der 
Staten-Genera.al. 

Schrijver op jaarloon bij de Kanselarij 
Nederlandsche orden. 

der I In schaal 53 vervalt de afdeeling : ,,Rijks-
! s chooltoezicht". 

I 
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In schaal 55 wordt na de vermelding opge
nomen onder ,,Algemeen Rijk8archief en Rijks 
archieven in de provinciiin" ingevoegd : 

lnspectie Lage:r Onde:rwijs. 
Inspecteu r . 

In schaal 57 wordt onder ,,Financien, 's RijkB 
Schatkist" v66r de vermelding ,,Betaalmeester 
le klasse" ingevoegd: 

Inspecteur van 's Rijks Schatkist. 
In schaal 60 wordt onder ,,Departementen van 

Algerneen Bestuur, Hoage Colleges van Staat 
en Kabinet de:r Koningin" ingevoegd : 
Administra teur bij de Griffie van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

In schaal 61 wordt onder het hoofd : ,,ln
spectie Lager Onderwijs" voor ,,Inspecteur" 
gelezen : ,,Hoofdinspecteur" . 

In scbaal 62 vervalt de a.fdeeling : ,,Departe
menten 'IXtn Al.gemeen Bestuur, Hoage Colleges 
van Staat en Kabinet der Koningin". 

In schaal 64 wordt onder ,,Departernenten van 
Algerneen Bestuur, Hoog0 Colleges van Staat en 
Kabinet der Koningin" ingevoegd : 
Griffier van de Eerste Kamer der Staten

Genera.al. 
2. Ten aa.nzien van de vaststelling van de 

bezoldiging, welke ingevolge <lit wijzigingsbe
sluit gerekend van een lateren datum dan 
1 Ja.nuari 1920 zal toekomen a.an op dien lateren 
datum in dienst zijnde a.mbtena.ren, vinden met 
inga.ng van dien la.teren datum de overgangs
bepalingen van het vorengemeld Bezoldigings
besluit overeenkomstige toepa.ssing. 

3. Voor zoover op grond van artikel 20, 
zooals dat v66r de inwerkingtreding van dit 
besluit luidde, ter zake van een of meer kinderen 
een kindertoelage is toegekend, waarop krach
tens a.rtikel 20, zooals dat tbans komt te luiden, 
niet of slecbts ten deele a.anspraak kan worden 
gemaakt, blijft die toekenning desnietternin 
voor bet jaa.r 1920 van kracbt. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat , 
bela.st met de uitvoering van dit besluit, bet
welk in bet Staatsbla,J, za.l worden geplaatst 
en waarvan afschrift za.l worden gezonden a.an 
de onderscheidene Ministerieele Depa.rtementen, 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zalcen, 
Tijdelijlc Voorzitte:r van den Raa,(l van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUf'K. 
(Uitgeq. 21 Dec. 1920.) 

16 December 1920. BESLUIT tot vernietiging 
van bet besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Wormerveet· van 
30 Augustus 1920, waarbij besloten is om 
op 31 Augustus niet van de openbare 
gemeentegebouwen te vlaggen. S. 901. 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 November 1920, 
no. 899, K abinet, t ot vernietiging van bet 
besluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Wormerveer van 30 Augustus 1920, 
waarbij besloten is om op 31 Augustus niet van 
de openbare gemeentegebouwen t e vlaggen; 

Overwegende, dat voormeld besluit van Bur
gemeester en Wethouders van Wormerveer be
oogt een einde te ma.ken aan de bestaande 
gewoonte in die gemeente om op den verjaar
dag van het regeerend Staatshoofd van de 
openbare gemeentegebouwen te vlaggen ; 

dat dit besluit kennelijk is bedoeld als demon
stratie tegen den bestaanden wettigen Staats
vorm en mitsdien in strijd is te achten met het 
a.lgemeen belang; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 7 

December 1920, n°. 53 ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 13 December 1920, 
n°. 15045, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van Burgemeester en Wet

houders der gemeente Wormerveer van 30 Au
gustus 1920 to vernietigen wegens strijd met 
het algemeen belang. 

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

' s-Gravenhage, den 16den December 1920_ 

WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlanasche Zaken. 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeq. 3 Jan. 1921.) 

16 December 1920. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld m artikel 2861 der Tnvaliditeitswet. 
s. 902, 

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

Arbeid van 23 .:; uli 1920, n°. 4758, efdeeling 
Arbeidersverzekoring ; 

Gezien artikel 28G l der Tovaliditeitswet; 
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Den Ra~d van State geho0rd (advies van I Gelet op Ons besluit van 2 October 1920 
17 Augustus 1920, n°. 34); I (Staatsblad n°. 769); 

Gebt op het na.der rapport van Onzen voor- Hebben goedgevonden e.n 
noemden Minister van 13 Decembe.r 1920, bepalen: 

verstaan te 

n°. 5321, afdeeling Arbeidcrsverzekering ; 
Hebben goodgevonden en verstaan : 

vast te stellen de volgende bepalingen : 
Art. 1. 1. Indien zoowel de arbeider als 

de werkgever overeenkomstig de bepalingen 
van paragraaf 8a van Hoofdstuk III der In
va.liditeitswet is vrijgesteld van de hem bij die 
wet opgelegde verplichtingen, is de werkgever 
verplicht binnen drie da.gen na a.a.nva.ng van 
den loondienst van den arbeider, daarvan 
mededeeling te doen aa.n den Burgemeester 
der gemeente, waar de arbeider arbeid verricht, 
onder opgave van na.a.m en woonplaats van 
den arbeider. · 

2. De werkgover is bij het verla.ten van den 
dienst door den arbeider tot gelijkc mededeeling 
binnen drie dagen na rlat verlaten verplich t . 

2. De Burgemeester zendt de in het vorig 
artikel bedoalde kennisgevingen binnen <lrie 

. dagen a.an den bevoegden Raad van Arbeid toe. 
3. De bepalingen van paragraaf Sa van 

Hoofdstuk ill der Invaliditeitswet vinden 
overigens overeenkomstige toepassing, indirn 
zociwel de arbeider a.ls de werkgever overeen
komstig voornoemde paragraaf zijn vrijgesteld. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden da.g na dien der dagteekening 
van het Staatsbl.ad, waarin ·het is geplaatst. 

Onw Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hotwelk in het 
Staatablad za.l worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a.an den Raad 
van State. 

's-Gra.venhage, den 16den December 1920. 
WILHELMINA. 

De }ffinister van Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeg. ~ .Tnn. 1921.) 

16 December 1920. BESLUIT tot bepaling van 
hot tijdstip, waarop artikel 35 van het 
Arbeidsbesluit 1920 (Staat.sbl.ad 1920, no. 
694), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
22 October 1920 (Staat.sblad n°. 795) ge
deeltolijk in working treedt. ~- 903 . 

Wu WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Arbeid van 13 December 1920, n°. 7997, af
deeling Arbeid ; 

Gezien het tweede lid van artikel 75 van het 
Arbaidsbesluit 1920 (Staat.sblad 1920, n°. 694), 
gewijzigd bij Ons besluit van 22 October 1920 
(Staatsbl.ad n°. 795) ; 

Eenig cirt·ikel. 
Artikel 35 van het Arbeidsbesluit 1920 

treedt t;n aanzien van den arbeid, bedoeld in 
categorie K van artikel 33, in werking op 1 
Februari 1921, voor zoover betreft arbeid in 
werklokalen waar : 

a. machinaal wordt gesponncn ; 
b. katoen or jute oene voor hot spinnen 

voorbereidende bewerking onde1·ga.at. 
Onze Minister van Arbeid is belast met de 

uitvoE1ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
ml worden geplaatst . 

j 's-Gravenhiige, d~n 16den December 1920. 
I WILHELMINA. 

De Minister vrin Arbeid, AALBERSE. 
( Uitgeq. 31 Dec. 192{).) 

16 Decemher 1920. ARREST v_a n den Hoogen 
Raad. 

In art. 238 Gemeeutewet wordt gedoeld 
op een gebruik of gonot ovoreenkomstig c'o 
bestemming van hot gemoontowerk en 
dus, waar het de openbare straat betreft, 
een gebruik of genot in overeenstemming 
met de verkeorsdoeleinden, die bij den 
gemeentelijken straataanleg ~ oorzitton. 

Van zoodanig gebruik of gcnot is geoc 
sprake bij hoffing van rech ton voor het 
hebben van ha.Icons of erkers boven de 
open bare straa t ; het gebrnik betreft de 
luchtruimte boven de straat on het genot 
betreft niet de straat overeenkomstig hare 
bBstemming a.ls verkeersmiddel. 

Terugvordering der geheven rechton a.ls 
onvorschuldigd betaald. 

Kantrmrechter : Onbevoegdverklaring. 
Rechtbank: Ontzegging der vordering. 
Hoage Raa.d: ToewijziPg der vordoring. 

(B. W. art·. 1395; Gemeentewet artt. 238 en 254.) 

Voorzittor : Mr. S. Gratama. 

Raden: Mrs. Jhr. R. Feith, Dr. L. E. Visser, 
J. Kosters en Jhr. P. L. van Meeuwen. 

W . Kleiman, aannemer, wonende ta IJmui
den, gemeente Velson, eischer tot cassatie van 
oen vonnis der Arr.-Rechtb. te Ha.arlem van 
6 Januari 1920, tusschen partijen gowezon, 
advocaat Mr. J. A. de Wilde, gepleit door 
Mr. A. W. Hellema, advocaat te IJmuiden, 

togen: 
Mr. De. H. Verloren van Themaat, burgemees
ter der gemeente Velson, als die gemeonte in 
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rechten vertegenwoordigende, advocaat 
W. Francken, gepleit door Mr. M. A. 
Eck, advocaat te Haarlem. 

:Mr. of genot van openbare gemeentewerken, be
van zittingen of inrichtingen, en beperkt in a.rt· 

254 de bevoegdheid in dien zin, dat de belasting 
niet tot hooger bedra.g wordt goedgekeurd da.n 
vereischt wordt tot dekking van de ten la.ste 
der gemeente komende kosten van de werken 

Conclusie van den Procureur-Generaal :Mr. 
Noyon. 

De gemeente Velsen heft eene belasting of inrichtingen. 
wegens het gebruiken van of het hebben van Bij het vonnis, wa.a.rva.n beroep, wordt in 
pa.rticuliere werken en inrichtingen onder of de eerste pla.ats beslist, da.t het hebben van 
boven den openba.re gemeentegrond, en da.ar- ha.Icons en erkers boven de openba.re stra.a.t, 
onder wegens het hebben van ha.Icons en erkers meebrengt genot van de stra.at, dat het da.n 
buiten het gevelvlak der huizen boven den ook het gebruik van de straa.t voor anderen 
openbaren weg. in meerdere of mindere mate belemmert. 

De eischer in ea satie heeft van de gemeente Dit laatste komt mij voor niet beslissend 
teruggevraa.gd het door hem wegens het hebben te zijn; dat het gebruik voor een antler in 
van drie balcons en eenen erker binnen den zekere mate belemmerd wordt, brengt op 
openbare straa.t der gemeente, betaalde bedrag, I zichzelf niet mede, dat datgene, waardoor de 
omdat de belasting, in strijd met de Gemeente- belemmering veroorzaa.kt wordt, ook gebruik 
wet, is geheven, doch heeft zich door de Arron- of genot van de straat is ; dit moet alleen 
dissements-Rechtbank t e Haa.rlem bij het \ beoordeeld worden naar hetgeen de straa.t 
vonnis, wa.a.rva.n beroep, zijne vordering zien a.an hem, die de uitbouwen heeft, verschaft. 
ontzeggen. In de tweede plaats wordt beslist over de 

Als middel van ca.ssa.tie draagt hij voor: bewering van den eischer, dat belastba.ar 
Schending en verkeerde toepa.ssing van a.rtikel gebruik of genot a.lleen is dat, hetwelk de 
1395 B. W. en de a.rtikelen 238, 240 en 254 gemeente niet verschaffen kan, zonder da.arvoor 
Gemeentewet, omdat de Rechtbank ten on- 1 uitgaven te doen; daaromtrent wordt m. i. 
rechte heeft beslist, dat voor het hebben van terecbt verstaa.n, dat de gemeente het gebruik 
de bij introductieve da.gvaarding nader om- van de openba.re stra.a.t niet verschaffen ka.n 
schreven erker en drie balcons, ter hoogte zonder kosten voor het onderhoud te ma.ken, 
van 3 Meter boven den openbaren a.an de zooda.t niet afdoende is, dat het gebruik of 
gemeente Velsen, toebehoorende weg en onge- genot, wa.arvan in een bijzonder geval spra.ke 
veer 90 c.M. buiten den gevel uitstekende, is, op zich zelf kosten voor de gemeente mede
door die gemeente rechten, in den vorm van brengt ; is er een gebruik of genot van een 
plaatselijke belastingen, kunnen worden ge• object, da.t kosten van aanleg of onderhoud 
heven ten laste van den eigenaa.r der gebouwen, vordert, dan ka.n het belastbaar zijn, a.ls be
wa.artoe die erkers en balcons behooren - wa.ar- treffende het object, waarvoor de kosten ge
bij de Rechtbank uit het oog verloor, dat het maakt worden. 
hebben van erkers en ha.Icon , a.ls boven om- Alzoo is alleen te bea.ntwoorden de vra.a.g, 
schreven, niet is (noch gelijk te stellen is met) of het hebben van uitbouwen op zekere hoogte 
het gebruik of genot van openbare gemeente- boven de openbare straat gebruik of genot 
werken, bezittingen of inrichtingen, waarvoor daarvan medebrengt. 
de gemeente, krachtens de wet, rechten in De Rechtbank vat eigenlijk alleen het genot 
den vorm van pla.a.tselijke bela.stingen ma.g I in het oog, maar het komt mij voor, dat voor 
heffen. g ebruik en genot hier dezelfde regelen moeten 

Da.t dit middel, zooa.ls van de zijde des I gelden. ' 
verweerders is betoogd, eene feitelijke beslis- Het geno't wordt nu hierin gezocht, da.t 
sing zou betreffen, is m. i. onjuist; de beslis- I de uitgebouwde erkers en balcons uitzicht 
sing berust toch op het va.ststellen van de 

I 
geven in, en licht ontvangen van de straat. 

wettelijke beteekenis van gebruik en genot; I Met den eischer ben ik van meening, dat 
de verweerder heeft dan ook niet nagelaten de opanbare straat, niet anders zijnde da.n 
zich te begeven in een deba.t o_ver de uitlegging 

I 
een verkeersmiddel, geen antler gebruik of 

van de betrokken a.rj;ikelen der Gemeentewet. genot geeft dan hetwelk met het verkeer in 
Deze wet veroorlooft in a.rtikel 238 a.an I verband sta.at. Zoo kan straa.tgeld geheven 

de gemeenten belasting te heffen onder den I worden van de aanliggende huizen, omda.t de 
naam van straatgelden en a.ndere dergelijke stra.a.t het verkeer daaruit mogelijk maakt of 
gelden, in het a lgemeen wegens het gebruik vergemakkelijkt; zoo kan het innemen van 
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de straat door kramen, tenten, steigers, ge- De Hooge Raad, enz. ; 
bruik of genot zijn als rechtstreeks de etraat 0., dat uit het bestreden vonnis en net 
als verkeersmiddel betreffende, maa.r uitzicht daarin voor wa.t de feiten betreft, overgenomene 
en licht worden niet door de stra.at als gemeen- uit het vonnis van den Kantonrechter te 
tewerk verschaft, mogelijk gemaa.kt of bevor- Haa.rlem, den 16 Nov. 1917, tusschen partijen 
derd ; zij zijn van de straat a.ls verkeersmiddel gewezen, voorzoover tlums van belang, blijkt : 
geheel ona.fha.nkelijk. da.t de eischer in ca.ssatie, pa.rtij Kleiman, 

Voor den verweerder werd bij pleidooi betoogd, bij inleidende dagvaarding heeft gesteld: 
da.t het privaatrecht ook een gebruik of genot a.ls dat hij op vordering der gemeente Velseu 
waarva.n de verordening spreekt kent in de a.an deze heeft beta.aid, ingevolge art. 1 sub A 
erfdienstbaarheden van licht en uitzicht; ma.a.r in verba.nd met a.rtikel 2 sub 3° der Verorde
de vei:gelijking is min juist, omdat ook die erf- ning op de heffing van rechten voor het ge
d ienstbaarheden niet een gebruik of genot bruiken van of voor het hebben van particu
van het ljjdende erf voor den eigenaar van het liere werken en inrichtingen onder of boven 
heerschende medebrengen; dezen niet veroor- den openba.ren gemeentegrond of het open
loven om met het lijdende ert iets te doen of ba.ar gemeentewa.ter, de som van vier gulden 
van dat er£ a.ls zoodanig eenig voordeel te voor het hebben gedurende het jaar 1916 van 
hebben, maar alleen den eigenaar van het een erk.er ter hoogte van drie meter boven 
lijdende erf in zijne beschikking over de darn- den openbaren weg en ongeveer negentig 
boven liggende ruimte beperken. centimeter buiten den gevel uitstekende, aan 

Ook het beroep op het arrest van den Hoogen een nader in de dagva.arding aangeduid per
Raad van 3 Mei 19W (Wbl. 10537) kan den ceel, gelegen te IJmuiclen, gemeente Velsen, 
verweerder niet ha.ten, omdat bij dat arrest en twa.a.lf gulden voor het hebben, gedurende 
spra.ke was van het innemen van den open- het jaar 1916 van drie balcons, eveneens ter 
baren weg ten behoeve van het bij eene aan hoogte van drie meter boven den bega.anbaren 
den weg geboudene verkooping aa.nwezige weg en negentig centimeter uitstekende buiten 
publiek. het gevelvlak, onderscheiclenlijk telkens een 

En de stelling van den verweerder, dat de aa.n clrie, bij clagvaa.rcling nader aa.ngegeven 
gemeente, eigenares zijnde van de straat, ook perceelen, gelegen te IJmuiaen, gemeente· 
eigenares is van de luchtruimte daarboven Velsen, alle welke perceelen hem, Kleiman, in 
kan a.lsmede niet tot de juistheid der beslis- eigenclom toebehooren ; 
sing afdoen, omdat niet het gebruik of genot dat de heffing van eenig recht voor het hebben 
van de luchtruimte, ma.ar dat van de straat, van een erker en ha.Icons, a.ls de onderwerpe
het gemeentewerk, beslissend is. lijke, is onwettig en in strijd met de artt. 254 

Nu mag het, zooals de Rechtbank oorcleelt, in verband met 238 en 240 der Gemeentewet ; 
a.an het juiste inzicht van het gemeentebestuur op grond waarvan, mede met toepassing van 
overgela.ten zijn, welk gebruik va.n gemeente- a.rt. 1395 B. W., Kleiman heeft gevorderd, 
werken het meent a.an pa.rticulieren te kunnen da.t de gemeente Velsen worde veroordeeld 
toestaan, er moet voor de wettigheid der tegen kwijting aan hem te beta.len een bedrag , 
bela.stingheffing toch altijd een gebruik of groot zestien gulden, met de int,eressen daa.r
genot zijn, da.t door bet werk a.ls zooda.nig en van ad 5 % 's ja.a.rs va.naf den da.g der da.g
volgens zijne bestemming verscha.ft wordt; va.a.rding tot dien der uitbeta.ling; met veroor
da.t hetgeen in de verordening als gebruik of deeling van gedaagde in de kosten van het 
genot bes1Jhouwd wordt, niet met de bestem- geding ; 
ming van het werk in strijd is (wat in het da.t de gemeente deze vordering in de e~rste 
vonnis gereleveerd wordt ) brengt daarom nog pla.ats heeft bestreden door .de onbevoegdheid 
niet mecle, dat het in werkelijkheid gebruik van den burgerlijken rechter ter zake staaude
of genot is. te hoqden en de Kantonrechter te Ha.arlem, 

Het komt mij a.lzoo voor, dat hier van gebruik bij vonnis van 16 Nov. 1917, dit verweer ge
of genot van de openba.re gemeentestraa.t niet grond heeft geacht en zich onbevoegd heeft 
gesproken ka.n worden; ik concludeer mits- verklaa.rd van de ingestelde vordering kennis 
dien tot vernietiging van het vonnis, wa.arvan te nemen, met veroordeeling van pa.rtij Klei
beroep, en toewijzing van de ingestelde vorde- man in de kosten van het geding ; 
ring, met veroordeeling van den v.erweerder I dat echter, op het door Kleiman ingesteld 
q.q. in de kosten van het proces in alle instan- hooger beroep, de Rechtba.nk te Haarlem bij 
tien. i vonnis van 6 Jan. 1920 de door de gemeente 
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opgeworpen exceptie van onbevoegdheid des a.ls de onderwerpelijke, ten la te van eigena.ren 
rechters, ongegrond heeft bevonden en geoor- van aan de openbare straat gelegen perceelen, 
deeld, da.t het vonnis des Kantonrechters wegens het hebben van boven de straat uitge
behoort te worden vernietigd, en voorts, op bouwde erkers en balcons, op de wet is gegrond, 
verzoek van beide partijen, de zaa.k a.an zich hiervan afhangt, of het hebben <lier uitbouw
houdende en ten principale besli sende, hee~ I sets kan worden aangemerkt a.ls het gebruik 
overwogen : of genot van een openbaa.r gemeentewerk in 

dat ingevolge art. 238 der Gcmeentewet eene den z·n van art. 238 der Gemeentewet; 
heffing a.ls deze, alleen is tocgelaten wegens dat in dit voorschri~ wordt gedoeld op een 
genot of gebruik van open bare gemeentewerken gebr k of genot overeenkomstig de bestemming 
of bezittingen of door of vanwege de gemeente van t gemeentewerk en dus, waar het de 
verstrekte diensten; openb re straat betreft, een gebruik of genot 

dat nu een erker en ha.Icon , a.ls waarvan in ove eenstemming met de verkeersdoeleinden, 
hier sprake is, zijn uitgebouwd boven, uitzicht I die bi den gemeentelijken straata.anleg voor
hebbcn in en licht ontvangen van de openbare · zitten · 

traat ; dat nu van zoodanig gebruik of genot ten 
dat een en ander medebrengt genot van die deze ie de rede is; 

straa.t, wordende dan ook door het hebben niet van gebruik : omdat - gelijk ook reeds 
<lier werken het gebruik van die straat voor de na m der onderhavige verordening: ,,Ver
anderen in meerdere of mindere mate beperkt ; I ordeni g op de heffing van rechten voor het 

dat de gemeente het genot van de straat, gebrui ;: van of voor het hebben van particu
niet verschafl;en kan zonder het ma.ken van liere , erken en inrichtingen onder of boven 
kosten, welke zij mag dekken door belasting- den o enba.ren gemeentegrond of het open
heffing van hen, die het gebruik of genot der ba.ar emeentewater aanduidt - door het 
straat bebben; hebbe van de belaste erker en balcons gebruikt 

dat volgens a.rt. 254 der wet <li e rechten gemaakt, nict van het gemeentewerk 
niet meer mogen bedragen clan de door de tot openbaren straa.t aangelegde grond, 
gemeente voor de werken gemaakte kosten, waarv n de door heffing te dekken kosten ten 
doch dat de vraag, of nu juist het genot, dat lasted r gemeente komen, maar van de Jucht
eischer van de stra.a.t heeft, kosten voor de ruimte daarboven; en niet ,,an genol, omdat, 
gemeente meebrengt en of de heffing evenredig al mo - gelijk de Rechtba.nk aanvoert -
a.an dat genot is, eensdeels niet ter zake doet, een b ven de openba.re stra.at uitgebouwde 
a.nderdeels niet ter beslissing van den rechter erker f balcon uitzicht hebben in en licht 
etaat doch eene quaestie i tussohen kroon en ontvan en van de straat, het hier niet betreft 
gemeente ; cen ge 0€ van de straat, overeenkomstig hare 

dat de vraag, welk gebruik van gemeente- bestem ing, als verkeersmiddel ; 
werken aan particulieren kan worden toege- dat vendien de stelling, da.t artikel 238 
staan, a.an het gemeentebest uur is overgelaten, I der w geene belasting toe taat wegens het 
terwijl het hebben van balcons en erkers a.an genot n uitzicht en licht, dat als gevolg van 
en boven de openbare straat niet is in strijd den str ,ataanleg verkregen wordt, steun vindt 
met de bestemming van zulk een gemcente- in artik I 240 der wet, hetwelk onder de letters 
werk ; I f en i naast de rechten, loonen en andere 

dat de Reohtba.nk vervolgens het vonni j gelden, edoeldinartikel238, afzonderlijke belas
des Ka.ntonrechters heefi vernietigd, de voor- tinghe ng kent wegens de voordeelen, die de 
gestelde exceptie van onbevoegdheid heefi belendi g van gebouwde eigendommen of 
verworpen en rechtdoende ten principale, a.an I hunne a nhoorigheden a.an de openbare straten 
Kleiman zijne vordering heeft ontzegd en da of wege der gemeente verschaft ; 
gemeente Velsen heeft veroordeeld in de proces- 0., d t derha.lve het middel is gegrond; 
kosten, voorzoover deze zijn veroorzaakt door Verni tigt bet vonnis der Arr.-Rechtbank te 
het voorstellen van de exceptie der onbevoegd- Haa.rle den 6 J anuri 1920 in deze zaak ge
heid des rechters, met veroordeeling van Klei- wezen ; 
man in al de overige kosten ; Rech oende ten principale krachtens a.rti-

da.t t egen deze uitspra.ak a.ls middel van kel 105 R. 0. ; 
cassatie is voorgesteld: (Zie cone!. Proc.-Gen.) I Wijst den eischer in cassatie zijne voormelde 

0. hieromtrent : vorderi g toe ; 
dat de vraag, of eene gemeentelijke heffing Veroo deelt den verweerder in cassatie in 
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Zijne hoedanigheid, om tegen kwijting aan 
den eiseher te bet alen een bedrag. groot 
zestien gulden met de interessen da.arvan ad 
5 % 's jaars vanaf den dag der dagvaarding 
tot dien der uitbet aling: 

Veroordeelt den verweerder in de kosten 
van eersten en tweeden aanleg en in die van 
cassatie. (N. J.) 

17 December 1920. BESLUIT, houdende be
sbhikking op het beroep, ingesteld door 

· A. van der Vleuten, hoofd der openba.re 
lagere school te Best, t egen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van NoonJ,brabant, 
van 26 Februa,ri 1919, G. n°. 34, tot goed
keuring van de besluiten van den Raad 
dier gemeent e, van 30 Augustus en 30 
December 1918, tot vaststelling van eene 
verordening tot regeling der jaarwedden 
enz. van de onderwijzers in die gemeente. 
s. 904. 

Wu WILHELMINA, ENZ . 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
A. van der Vleuten, hoofd der openbare lagere 
school te B est, t egen het besluit van Gedepu
t eerde Staten van Noordbrabant, van 26 Febru
ari 1919, G. n°. 34, tot goedkeuring van de 
besluiten van den Raad dier gemeenta, van 
30 Augustus en 30 December 1918, tot vast
stelling van eene verordening tot regeling der 
jaarwedden en z. van de onderwijzers in die 
gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
November 1919, n°. 451 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
15 December 1920, n°. 13760, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Best bij zijne besluiten van 30 Augustus en 
30 December 1918, heeft vast gesteld eene ver
ordening t ot regeling der jaarwedden enz van 
de onderwij zers in die gemeente ; 

dat in die verordening o. a . de volgende be
palingen zij n opgenomen : 

Art. 13. Deze verordening treedt in wer
king 1 J anuari 1919. Op dat tijdstip vervallen 
alle vroegere besluiten, welke de in deze ver
ordening geregelde onderwerpen betreffen. 

Deze verordening wordt herzien v66r 1 Ja
nuari 1920. 

Overgangsbepaling. 

De onderwijzers, die krachtens de bij eene 
vroegere verordening vastgestelde regeling op 

eene hoogere jaarwedde recht hebben dan 
waarop zij krachtens de bij deze verordening 
vastgest elde regeling recht zouden hebben, 
blijven aanspraak houden op die hoogere jaar
wedde. Voor de verhoogingen, bedoeld in 
artikel 1 dezer verordening komen zij slechts 
in aanmerking, indien en voor zoover de door 
hen genoten jaarwedde minder bedraagt clan 
die, welke zij bij toepassing van de bij deze 
verordening vastgestelde regeling zouden ge
nieten. 

Over het jaar 1918 zal de op 31 December 
1917 van kracht zijnde salarisregeling gelden 
met verhooging van £ 100 der daarin genoemde 
jaarwedden ; 

dat bij besluit van 26 Februari 1919, G. n°. 34, 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant aan die 
verordening hunne goedkeuring hebben ver
leend; 

dat tegen dat besluit A. van der Vleuten, 
hoofd der openbare lagere school t e Best, bij 
Ons in beroep is gekomen, met verzoek, dat 
over het jaar 1918 eene gunstigere:salarisregeling 
worde vastgesteld ; 

Overwegende, dat wegens de in-werking
treding op 1 Januari 1919 van de gewijzigde 
wet t ot regeling van het lager onderwijs, 
krachtens welke de jaarwedden der onderwij
zers niet meer bij eene ge_meentelijke verorde
ning, maar bij de wet worden geregeld, boven
vermelde verordening, die - met uitzondering 
van het tweede· lid der Overgangsbepaling -
eveneens op dien datum in werking treedt, 
behoudens gemelde bepaling, niet als rechts
geldig kan worden beschouwd; 

Overwegende, dat de in het t weede lid der 
Overgangsbepaling door den Raad der gemeente 
Best over het jaar 1918 vastgestelde regeling 
der onderwijzersjaarwedden onvoldoende is te 
achte!!. ; 

Gezien de wet tot regeling va.n het lager 
onderw,is ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de verordening, vastgesteld 

door d en Raad der gemeente Best, bij besluiten 
van 30 Augustus en 30 Decei;nber 1918, ver
valt, behoudeils, dat het tweede lid der Over• 
gangs liepaling zal 1 uiden : 

Eenig artikel. 
.,Over het jaar 1918 zal de op 31 December 

1917 van kra.cht zijnde salarisregeling gelden 
met verhooging van £ 200 der daa.rin genoemde 
jaarwedden". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
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voomoemclen Minister in het Staatsblad zal I tot regeling van het Lager Onclerwijs die de 
worclen geplaatst, en waarvan afschrift zal salarissen cler onclerwijzers op nieuwen groncl• 
worclen gezonclen aan den Raad van State, slag regelt, goeclkeuring van Gecleputeercle 
Afcleeling voor de Geschillen van Bestuur. Staten op salarisregelingen van onclerwijzer~ 

's-Gra,enhage, den l 7den December 1920. niet meer in aa.nmerking komt en clerhalve 
WILHELMINA. tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 

De Mini$ter van Onderwi,js, Kunsten en die goedkeuring betreffende geen beroep op 
Wetenschappen, J. TH. DE VrssER. On,s is toegelaten; 

/Uitgeg. 3 J an. 1921.) ! dat immers de voorschriften betreffende de 

LAGER ONDERW!JS 
ALGEMEEN. 

Beroep in zake oncler
wijzerssalarisregeling 

te Best. 

s-Gravenhage, 15 December 1920. 

.Aan de Koningin. 

Bij Kabinetsbeschikking van 1 December 
1919, n°. 2, werd van wege Uwe Majesteit om 
consideratien en advies in mijne handen ge
steld het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 
26 November 1919, n°. 451, vergezeld van het 
ontwerp van een met redenen omkleed, door 
Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende 
het beroep, waa.rvan, krachtens machtiging van 
Uwe Majesteit, van 20 October 1919, n°. 34, 
de overweging door mij bij die Afdeeling is 
aanhangig gemaakt. 

Dat ontwerp-besluit luidt als volgt : 
WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkencle op het beroep, ingesteld door 
A. van cler Vleuten, hoofd der openbare lagere 
school te Bellt, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordbrabant, van 26 F e
bruari 1919, G. n°. 34, tot goedkeuring van de 
besluiten van den Raad dier gemeente van 30 
Augustus en 30 December 1918, tot vaststel
ling van eene verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs a lda.a r; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
November 1919, n°. 451 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat het bezwaarschrift van 
den appellant is gericht tegen de regeling der 
jaarwedden over het ja.ar 1918; 

dat deze regeling is vastgesteld door den ge
meenteraad in 1918 en door Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd in 1919 ; 

Overwegende , dat met de in-werking-tre
ding op 1 Ja,nmiri 1919 van de gewijzigde wet 

I goedkeuring van Gedeputeercle Staten en het 
beroep op Ons, voor zoover deze de vaststel
ling cler salarissen betreffen, deel uitmaken 
van eene regeling welke na 1 Januari 1919 ge
heel is vervallen, terwijl eene overgangsbepaling 
- zooals o. a. in art. XIII en XIV cler wijzi
gingswet is vastgesteld - te dezen aanzien 
ontbreekt; 

Overwegende wijders, clat artikel XI cler 
wijzigingswet voorschrijft clat, indien in eene 
gemeente de jaarwedden, waarop de onderwij
zers a.an de openbare lagere scholen krachtens 
cleze wet aanspraak hebbe1;1, lager zijn dan het 
gezamenlijk bedrag cler inkomsten per jaar : 

a. krachtens de wetten van 6 Juni 1913 
(Staatsblad, n°. 239) en 23 FC'bruari 1918 (Staats 
blad no. 147); 

b. krachtens de in het eerste lid bedoelde 
verordening ( cl. i. de plaatselijke verordening) 
mits de vaststelling van die verorclening door 
den gemeenteraacl v66t• 1 Januari 1919 heeft 
plaats gehad, 

voor ieder der bij het in werking treden dezer 
wet in dienst zijnde onderwijzers door Burge 
meester en Wethouders de jaarwedde telken 
jare wordt vastgesteld ; 

dat derhalve door de wet de salarisregelingen 
door den gemeenteraad v66r 1 Januari 1919 
vastgesteld a.ls een vaststaande norm worden 
aanvaard; 

dat daarmede een besluit, hetzij van Gede
puteerde Staten, hetzij van Ons, gegroncl op 
een zelfstandig oordeel over de eischen, waar
aan eene salarisregeling redelijkerwijze moet 
voldoen, zich niet verdra.a.gt ; 

Gezien de wet tot regeling van het Lager 
Onderwij s; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den appellant niet-ontvankelijk te verkla.ren 

in zijn beroep. 
Onze Minister van. Onderwijs, Kunsten en 

Wetenscha.ppen 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. 

, den 
De Minister van Onderwi,js, 
K unsten en W eten$chappe11-, 
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Met <lit ontwerp-besluit kan ik mij niet ver
eenigen. 

Op de gronden, aangevoerd in mijn rapport 
van 4 Februari 1920, n°. 10322, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen, hetwelk geleid heeft tot 
Uwer Ma3esteits besluit van 6 Februari 1920 
(StaatRblad n°. 58), ben ik van oordeel, dat de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten, om 
eene in 1918 vastgestelde verordening tot rege
ling van de jaarwedden van de onderwijzers, 
verbonden aan openbare lagere scholen, ook 
na 1 Januari 1919 al dan niet goed te keuren, 
en de bevoegdheid van Uwe llfajesteit, om in 
geval van hooger beroep tegen een besluit van 
Gedeputeerde Staten, die goedkeuring betref
fende, eene beslissing te riemen, waarbij de 
vereischte regeling wordt vastgesteld, tenzij 
het beroep ongegrond is, of de appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk is, als volkomen 
rechtsgeldig moeten _worden beschouwd. 

In aansluiting aan deze algemeene redenen, 
en thans overgaande tot het uitbrengen van 
een advies in zake het onderhavige beroep, 
ben ik van oordeel, dat eene gewijzigde rege
ling behoort te worden vastgesteld. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Maje~teit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minisier van Onderwijs. Kunsten 
en Weten.~chappen. J. TH. DE VISSER. 

17 Deumher 1920. BESLUIT tot wijziging van 
het Reglement voor de Commis~ien voor 
den haven1trbeid (Staalsblad n°. 435 van 
19Hij. S 905. 

WJJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arheid van 11 November 1920, n°. 5504, 
a.fdeeling Arheid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Reglement voor de C-0mmis·,ien V0"r den 
havenarbeid (StaatRblad n°. 435 van 1916) t-e 
wijzigen; 

Gezien artikel 19, negende lid, der Stuwa
doorRwet (wr.t van 16 October 1914, Staats 
bl~d n°. 480\ ; 

, Den Raad van State gehoord (advie~ van 
7 December 1920. n°. 4~l ; 

Ge,ien het nader ra-pport van Onzen genoem
den Minister van 15 December 1920, nc. 8009, 
afdeeling Arbeid; 

Hebhen e:oedgevonden en ver~taan: 
te bepalen: 
Art-. I. Aan art.ikel 36 van bet Reglement 

voor de Commissien voor den have_narbeid 

wordt een tweede lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

fa de gemeente in meer dan een stemdi9trict
verdeeld, dan kan een uittreksel uit de kie1..ers
lijsten, voor zooveel het betrokken district 
betreft, in de plaats treden van een afschrift 
of afdruk van de kiezerslijsten, nls in het eerst-e 
lid bedoeld. 

Art. II. In ai-tikel 46 van genoemd Regle
ment · voor de Commissien voor den haven
arbeid wordt in plaats van ,,op een afschrift 
of afdruk van de desbetreffende kiezerslijst" 
gelczen : ,,op een afs~hrift of afdruk van of 
uittrelrnel, als in artikel 36, tweede lid, bedoeld, 
uit de desbetreffende kiezcrslijst." 

·Art. III. In het derde lid van artikel 52 
van hetzelfde Reglemcnt voor de Commissien 
voor den havenarbeid wordt in plaats van ,,en 
de kiezerslijsten, bedoeld in artikel 46" _ ge
lezen : ,,en de in artikel 46 bedoelde kiezers
lij sten of uittreksels uit die lij sten". 

Art. IV. Het derde lid van artikel 54 van 
meergenoemd Reglement voor de Commissien 
voor den havenarbeid wordt gelezen als volgt: 

,,Daarop worden de gebrnikte kiezerslijsten 
of uittreksels uit die lijsten door het stembureau 
met opgave van het aantal der daa.rop gestelde 
paraphen gewaarmerkt en warden deze lijsten 
of uittreksels, de niet gebruikte stembiljetten, 
de ternggegeven stE>mbiljetten en de ingele
verde kaarten in afzonderlijk verzegelde papie
ren gesloten". 

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 l 7den December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid. AALBERSE. 
( Uitgeg. 31 Dec. 1920.) 

17 Decem/Jer 1920. MISSIVE van den Minister 
van Arbeid aan de Co=issarissen der Ko
ningin in de provincien Noord-Brabant, 
Gelderland, Zeeland, Overij,sel, Groningen, 
Drenthe en Limburg, bctreffende ar
beidskaarten bij woonplaats buitenslands. 

R et vijfde lid van artikel 67 der Arbeioswet 
1919 bepaalt o. m. clat de arbeidskaart oncler
teekend en afgegevcn wordt dovr of van wege 
den burgemeester der gemeente, binnen welke 
de persoon woont, op wien de arbeidskaart 
betrekking heeft . 

Nu komt het voor, dat personen ten aanzien 
van wie de wet een arbPidskaart vordert, wel 
in eene Nederlandscre gemeente a,rbeid ver-
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richten, doch buiten de grenzen van ons land , 
wonen. De vraag rijst, wie in dat geval de 
arbeidskaart moet onderteekenen en afgeven. 

Mij wil het voorkomen, dat dan het meest 
overeenkomstig de bedoeling der wet zal 
worden gehandeld, zoo ten aanzien van de , 
berloelde personen .bet onderteekenen en af
geven der arbeidskaart geschiedt door of 
van wege den burgemeester der gemeen te, 
waar die personen arbeid verrichten. 

l\fitsdien heh ik de eer UH.E.G. beleefd 
te verzoeken daartoe een aanschrijving te 

localitiet geen bedrijfshandelingen worden 
verricht . 

Run wordt slechts de verplichting op
gelegd, om zorg te dragen, dat op bovenver
melde uren geen bezoekers meer in de locali. 
teit worden toegelaten of deze door de 
daarin dan aanwezige bezoekers wordt 
ontruimd. 

(Anders Kantong. en Rechtb. Amster
dam.) 

(Alg. Pol. Verord. Amsterdam art. 248.) 

rich ten tot de Burgemeesters van de grensge- V oorzitter : 
meenten en de andere gemeenten in Uw Jhr. l\Ir. W. H. de Savornin Lohma.1 •. 
gewest, waar zich het geval zou kunnen voor- , .. 
doen. (W. v. d. B. A.) 

1 
Raden: Mrs. A. J. L. N1Jpels, . C. 0. Segers, 

1 
H. M. A. avelberg en B. Ort. 

20 Decembrr 1920. BESLUIT, houdencle mach- I B. M. H., requirant van cassatie tegen een 
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam 
en scha.tkistprome sen volgens de W et va.n I van 29 Juni 19!20, waarbij hij in hooger beroep 
4 April 1870 (Staatsbl.ad n°. 62), laatste- J niet-ontvankelijk is verklaard in zijn appel, 
lijk gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 voorzooverre dit was gericht tegen dat gedeelte 
(Staatsbl,ad n°. 240) en de Wet van 5 De- van een vonnis van het Kantongerecht te 
cember 1881 (Staatsblnd n°. 185). S. 906. I Amsterdam van 13 Februari 1920, waarin hij 

1 was vrijgesproken van hetgeen hem was te-
20 December 1920. MISSIVE van den l'.viinister lastegelegd en overigens na vernietiging van 

van Arbeid aan de gemeentebesturen I dat vonnis voor het overige schuldig is ver
betreffende huur va,n met Ri,1k.svoorschot I klaard aan: ,,te Amsterdam als vervangende 
gebouwde woning. I den houder van eerrig huis waar men gelagen 

Blijkens een mij gerapporteerd geval zijn zet, waarin tevens eene inrichting is gevestigd 
er personen, die de hun in eigendom toebehoo- in welke waren anders dan voor gebruik ter 
rende wooing vrijwillig verkoopen en zich plaatse van verkoop worden verkocht, niet 
dan bij het gemeentehestuur of bij het bestuur zorgen, dat in beide inrichtingen de ten be
eener woningco-rporatie aanmelden als gega- hoeve van het bedrijf in gebruik zijnde localen, 
digden voor de huur van eene met Rijksvoor- die niet uitsluitend voor woning, logement 
schot gebouwde woning. of slaapstede zijn bestemd, gesloten zijn te 

Ik verzoek Uw college er op toe te zien, acht ure des avonds op andere dagen dan die_ 
dat zulke personen ePrst in de laatste plaats genoemd in artikel 1 onder 1°. der Verordening 
voor eene dergelijke woning in aanmerking op de winkelsluiting", en deswege met toe
komen en dan alleen, indien zij eene huur passing van de artikelen 248, 257 en 288 der 
betalen, die den kostprijs der woning dekt. , Algemeene Politieverordening van Amsterdam 

Deze eisch zal in het vervolg worden .

1 

en artikel 23 Sr., is veroordeeld tot eene geld
opgenomen onder de voorwaarden, waaronder boete van vijf gulden subsidiair hechtenis van 
Rijk.svoorschotten worden verleend. Uwer- I twee dagen; (gepleit door .Mr. F. A. Kokosky, 
zijds gelieve Uw college te bevorderen, dat hij Amsterdam). 
wordt opgenomen onder de voorwaarden, 
waaronder van gemeentewege steun wordt 
toegezegd. (Gem.-Stem.) 

20 Decern.ber 1920. AP,REST van den Hoogen 
Raad. 

De Alg . Politieverordening der gem . 
Amsterdam gebiedt den houders van een 
localit eit die tot winkel wordt gebruikt, 
n,et zorg te dragen, dat op de m die 
"erordening v~rmelde tijdstippen in die 1 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Bij inleidende dagvaarding was aan den be-
kla.agde telastegelegd, dat hij te Amsterdam 
op 15 December 1919 des namiddags omstreeks 
9 uur 20, ten-ijl hij den afwezigen houder in 
de uitoefening van het bedrijf verving, den in 
perceel 6 aan de Amstelstraat gevesti gden 
sigarenwinkel voor het publiek geopend heeft 
gehad, althans niet heeft gezorgd, dat in per-

' 
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ceel 6 aan de Amstelstraat, in welk perceeJ 
eene inrichting was gevestigd, waar voor het , 
publiek gelagen werden gezet en in welk per- I 
ceel tevens waren anders dan voor gebruik ter 
plaatse van verkoop werden verkocht, het ten 
behoeve van het bedrijf in gebruik zijnde 
winkellokaal, hetwelk niet uitsluitend voor 
waning, logement of sl aapstede was bestemd, 
gesloten was. 

Door den Kantonrechter werd hij van het 
vooropgestelde feit vr ijgesproken, doch aan 
het ondergeschikte schuldig bevonden en te · 
dier zake veroordeeld. Het daarop door hem 
ingesteld hooger beroep, werd hij het bestreden 
vom).is niet-ontvankelijk verklaard, voorzoover 
het de vrijspraak betrof. V oor het overige 
werd het vonnis van den Kantonrechter ver
nietigd, doch de beklaagde opnieuw schuldig 
verklaard aan het ondergeschikt telastege· 
legde feit en te dier zake veroordeeld, terwijl 
dit feit de benaming kreeg: ,,te Amsterdam 
als vervangende den houder van eenig huis, 
waar men gelagen zat, waarin tevens een in
richting is gevestigd, in welke waren anders 
dan voor gebruik ter plaatse van verkoop 
warden verkocht, niet zorgen, dat in beide 
inrichtingen de ten behoeve van het bedrijf 
in gebruik zijnde localen, die niet uitsluitend 
voor waning, logement of slaapstede zijn be
stemd, gesloten zijn te acht ure des avonds 
op andere dagen dan die, genoemd in artikel 
1 onder 1°. der verordening op de winkel
sluiting". 

Hierte gen deed de veroordeelde bij pleidooi 
als middel van cassatie aanvoeren : 

,,Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 248, in verband met de art. 242, 257 
en 258 der Algeme,ene Politieverordening van 
Amsterdam, op grond dat de Arr.-Rechtbank 
te Amsterdam den requirant ten onrechte 
heeft veroordeeld wegens het te Amsterdam 
als vervangende den houder van eenig huis, 
waar men gelagen zet, waarin tevens eene 
inrichting gevestigd is, in welke waren anders 
dan voor gebruik ter plaatse van verkoop 
warden verkocht, niet zorgen, dat in beide 
inrichtingen de ten behoeve van het bedrijf 
in gebruik zijnde lokalen, die niet uitsluitend 
voor waning, logement of slaapstede zijn be
stemd, gesloten zijn te acht uren des avonds 
op andere dagen dan die genoemd in artikel 1 
onder 1°. van de Verordening op de winkel
sluiting" en zulks, ofschoon die lokalen op het 
tijdstip, waarop de beweerde overtreding 
plaats had, wel degelijk gesloten waren" . 

. Blijkens de slotwoorden en de gegeven toe-

1920. 

lichting bedoelt het middel niet, dat de aan het 
bewezen verklaarde feit gegeven _benaming 
daarop niet past, doch dat uit de bewijsmiddelen 
de bewezenverklaring niet kan voortvloeien, 
de bewezenverklaring namelijk, zooals aie in 
verband met den zin, welke aan de verbods
bepaling der toegepaste Alg. Politieverordening 
van Amsterdam moet warden gehecht, behoort 
te warden verstaan. De bedoeling is dus 
eigenlijk te klagen over gebrekkige omkleeding 
met redenen van het vonnis. 

l\iet het aldus opgevatte middel kan ik mij 
vereenigen. 

Het door de Recht bank toegepaste artikel 248 
der Alg. Politieverordening beveelt behoudens 
de hier niet ter zake dienende uitzondering 
van het vierde lid, den houder, van een huis, 
waarin behalve een winkel ook een inrichting 
is gevestigd, waarin voor het publiek gelagen 
warden gezet - en dus krachtens artikel 257 
ook zijn vervanger - te zorgen, dat in beide 
inrichtingen de ten behoeve van het bedrijf 
in gebruik zijnde lokalen, dus ook het winkel
lokaal, voor zoover niet uitsluitend voor waning, 
logement of slaapstede bestemd, gesloten en 
door de bezoekers ontruimd zijn te 8 uur des 
avonds, behalve op sommige dagen, tot welke 
echter de 15de December 1919 niet behoorde. 
Dit voorschrift heeft geen andere beteekenis 
dan dat gezorgd moet warden, dat om 8 uur 
de toestand intrede, dat de bezoekers der lo
kalen zich verwijderen en er geen meer kunnen 
bin nen komen. Het beteekent dus niet, dat 
om 8 uur het bedrijf moet warden stopgezet ; 
genoeg is, dat de lokalen warden ontruimd en 
voor bezoekers gesloten. Het voorschrift 
loopt derhalve in zooverre geheel evenwijdig 
met artikel 1 der Verordening op de Winkel
sluiting, hetwelk op hetzelfde uur het verbod 
doet i ngaan een winkel voor het publiek ge
opend, dat is volgens artikel 4 o.a. daarin 
publiek aanwezig te hebben. 

Toetst men nu aan de aldus vertolkte ver
bod sbepaling het in het vonnis gebezigd be
wijsmateriaal - t.w., voor zoover het hicr in 
aanmerking komt, alleen de verklaringen van 
den beklaagde en van een getuige, zijn winkel
diende - dan bevindt men, dat deze niet 
anders inhouden, clan dat beklaagde in den 
verlichten winkel aanwezig was en zijn bediende 
op den stoep daarv66r en dat deze krachtens 
beklaagdes opdracht, wanneer een voorbij
ganger hem den wensch te kennen gaf, sigaren 
of sigaretten te koopen, tegen de deur klopte 
en aan beklaagde de bestelling overbracht, 
en dat deze dan daaraan gevolg gaf door het 

69 
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verlangde aan den bediende te overhandigen, 
die vervolgens eerst met den besteller en daarna 
met beklaagde afrekende. Hieruit kon de 
rechter inderdaad niet af!eiden, dat de beklaagde 
niet heeft gezorgd, dat het winkellokaal ge
sloten was in den zin der verordening en dus 
in dien der ondergeschikte telastelegging en 
der bewezenverklaring, n.l. dat in dat lokaal 
geen bezoekers waren of konden komen. 

Het middel is dus gegrond, met dien ver
stande dat in verband met de daarin genoemde 
artikelen en art. 257 Wb. v. Sv., art. 221 van 
dat Wetboek is geschonden, waarop ambts
halve zal zijn te letten. 

Mocht Uw Raad zich hiermede niet ver
eenigen en oordeelen, dat art. 248 der Ver
ordening het zorgen voor de stopzetting van 
het bedrijf des avonds om 8 uur eischt, dan 
rijst een tweede bezwaar, waarop dan even
eens ambtshalve zal zijn te letten. De over
treding van art. 248 toch is eene welke alleen 
op de in dit voorschrift genoemde uren kan 
geschieden, in dit geval dus alleen des avonds 
om 8 uur, niet om 9 uur 20. Na de in art. 248 
genoemde uren geldt, en we! in December tot 
7 uur v.m., het voorschrift van art. 249. Dit 
houdt in, dat gedurende dit tijdsverloop de 
houder de lokalen, waarbij nu gevoegd zijn 
hunne aanhoorigheden, niet geopend mag 
hebben, noch daarin bezoekers mag ontvangen 
of hebben, Ik zou hierin wederom willen zien 
een voorschrift aan den houder omtrent den 
toestand, waarin de lokalen alsdan, dus o.a. 
om 9 uur 20, moeten verkeeren, doch in de 
veronderstelling dat Uw Raad art. 248 opvat 
als een bevel aan den houder tot _stopzetting 
van het bedrijf, zou in art. 249 moeten worden 
gelezen een bevel aan den houder, ook na het 
sluitingsuur het bedrijf stopgezet te houden. 

Dat de verdachte zoodanig bevel zou hebben 
overtreden, is echter niet bewezenverklaard, 
evenmin als zoodanige overtreding in de onder
geschikte telastelegging, bedoeld is geweest. 
De steller der telastelegging heeft bij dit dee! 
er van blijkbaar artikel 249 over het hoofd 
gezien en ten onrechte gemeend, het om 9 uur 20 
gepleegde feit onder de verbodsbepaling van 
artikel 248 te kunnen brengen. Dientenge
volge is slechts bewezen verklaard, dat de 
beklaagde niet heeft gezorgd, dat om 9 uur 20 
het winkellokaal gesloten was. (het bedrijf 
stop stond). 

Nu zou m!')n misschien kunnen beweren, 
dat dit juist hetzelfde is als wat ook artikel 249 
verbiedt, nl. het geopend hebben van het 
Iokaal, doch dan merk ik op, dat dit laatste 

j uiste de vooropgestelde telastelegging uit
maakte, waarvan de beklaagde reeds in eersten 
aanleg was vrijgesproken. Er moet dus onder
scheid gemaakt worden. V ooropgesteld was 
de telastelegging eener overtreding van ar
tikel 1 der Verordening op de Winkelsluiting, 
die voor een winkel, waarin tevens gelagen 
worden gezet, geheel samenvalt met de over
treding van artikel 249 der Algemeene Politie
verordening. Op deze telastelegging is vrij
spraak gevolgd. Ondergeschikt was telaste
gelegd overtreding van artikel 248 der Alge
meene Politieverordening. Hierop is een ver
oordeeling gevolgd, doch ten onrechte, omdat 
zij om 9 uur 20 niet gepleegd kan worden, en 
dus het bewezenverklaarde niet strafbaar is. 

Of grond van het eerst aangevoerde conclu
deer l ik intusschen tot vernietiging van het 
best~eden vonnis en verwijzing der zaak naar 
het Gerechtshof te Amsterdam om op het be
staaf de hooger beroep op nieuw te worden 
berett en afgedaan. 

Dt Hooge Raad, enz. ; 

G1hoord het verslag van den Raadsheer 
Seger,s; 

G let op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
cone. Adv.-Gen.). 

0. dat het beroep onbeperkt is ingesteld, 
doch niet-ontvankelijk is, voorzooverre het is 
gericr,t tegen da doe! van het vonnis der 
Reclitbank waarin requirant niet-ontvankelijk 
is vetkiaard in zijn hooger beroep, voorzooverre 
dit 1as gericht tegen de _bij het vonnis waarvan 
hoog r beroep gedane vr:ijspraak ; 

0. voorzooverre het beroep ontvankelijk is : 
dat aan H . bij inleiden,de dagvaarding is 

tela~legelegd: enz. (zie cone!. Adv.-Gen.); 
d~ de Kantonrechter bij zijn vonnis van 

~!wer:::!ft
1
!!~kl~:~,:::~:e:~e:v::!~!!;~~ 

primlir was telastegelegd en hem daarvan 
vrijg,kproken, doch we! bewezen heeft ver
klaar~, hetgeen hem subsidiair telaste was 
gelegf met zijne schuld daaraan, welk feit 
daarop is geq ualificeerd en waarvoor straf is 
opge!bgd zooals in dat vonnis nader is vermeld ; 

~:ldat de Arr. -Rechtbank bij het bestreden 
VOu~r H. niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn hooger beroep, voorzooverre dit gericht 
was tegen de bij het vonnis van den Kanton
rechtJr gedane vrijspraak, doch dit vonnis 
voor ~et overige heeft vernietigd, waarop be
weze~ is verklaard met des beklaagdes schuld 
daarin wat hem subsidiair ten laste was 
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gelegd met qualificatie en strafoplegging, I 
zooals hierboven is vermeld, hebbende de Recht
bank, ter wederlegging van het betoog van 
den raadsman van den appellant, dat de in
richting waarin deze ten tijde bij de dagvaar
ding vermeld de houdster verving, we! gesloten 
was, overwogen, dat zij met den Kanton
rechter van meening is, dat uit de ten processe 
gebleken omstandigheden in onderling verband 
beschouwd, dat : 

1~. het licht in de inrichting brandde ; 
2°. dat de winkelier aldaar tot _het doen 

van zaken aanwezig was, en 
3°. dat een winkelbediende zich bevond bij 

de deur dier inrichting tot het opnemen en 
uitvoeren van bestellingen, m_oet worden afge
leid, dat die inrichting niet gesloten was ; 

0., ten aanzien van het middel van cassatie: 
dat blijkens de bij pleidooi gegeven toelich

ting daarmede is bedoeld, dat de Rechtbank 
aan de in de dagvaarding gebezigde woorden 
,,niet heeft gezorgd dat . . . . het ten behoeve 
van het bedrijf in gebruik zijnde winkello
kaal . . . . gesloten was", de beteekenis heeft 
gehecht, dat den requirant ten laste zou zijn 
gelegd, dat hij niet heeft zorg gedragen, dat 
in dat winkellokaal toen geene handeling tot 
het winkelbedrijf betrekking hebbende werd 
verricht, met andere woorden, dat de zaak 
daar toen was stopgezet, doch dat aldus op
gevat het telastegelegde en bewezen verklaarde 
niet strafbaar is, daar artikel 248 der Algemeene 
Politieverordening van Amsterdam van 30 
Juli 1919 niet dit feit strafbaar stelt, maar 
enkel het niet verhinderen, dat op de in dit 
artikel vermelde tijdstippen in localiteiten als 
daar bedoeld bezoekers wo~den toegelaten of 
niet zorg wordt gedragen, dat aldaar aan
wezige bezoekers zich daaruit verwijderen ; 

0., dat artikel 248 voornoemd luidt : 
,,De houders van 'de in artikel 242 genoemde 

huizen zijn verplicht te zorgen, dat de daarin 
ten behoeve can het bedrijf in gebruik zijnde 
lokalen met aanhoorigheden, die niet uit
sluitend voor woning, logement of slaapstede 
zijn bestemd, te middernacht gesloten en door 
de bezoekers ontruimd zijn. 

,,Indien in de in het eerste lid bedoelde huizen, 
of in de aanhoorigheden daarvan tevens eene : 
inrichting gevestigd is, in welke waren, anders 1

1 

dan voor gebruik terplaatse van verkoop,worden 
verkocht, zijn de houders verplicht te zorgen, 
dat in beide inrichtingen de ten behoeve van 
het bedrijf in gebruik zijnde lokalen, die niet 
uitsluitend voor woning, logement of slaap
stede zijn bestemd, gesloten en door de be-

zoekers ontruimd zijn te elf uur des avonds op 
de dagen genoemd in artikel I onder 1 °. van 
de Verordening op de winkelsluiting en te acht 
uur des avonds op andere dagen". 

0., dat naar het oordeel van den Hoogen . 
Raad in het tweede lid van dit artikel den 
houders van eene localiteit, waarin men ge
lagen zet en die tevens tot \vinkel wordt ge
bezigd niet wordt geboden zorg te dragen, 
dat op of na de in het artikel vermelde tijd
stippen in die localiteiten geene handelingen 
worden verricht, die tot het winkelbed)-ijf be
trekking hebben, maar enkel de verplichting 
wordt opgelegd om zorg te dragen, dat op de 
in de bepaling bedoelde uren geen bezoekers 
meer in de localiteit worden toegelaten of 
deze door de daarin dan aanwezige bezoekers 
wordt ontruimd ; 

dat hieruit volgt, dat hetgeen door de Recht
bank bewezen is verklaard niet valt onder de 
gebodsbepaling van artikel 248, 2de lid ; 

dat toch de Hooge Raad aanneemt, dat de 
Rechtbank hetgeen in de dagvaarding sub
sidiair ten laste was gelegd en bewezen is ver
klaard in dien zin heeft opgevat, dat de be
klaagde ten tijde en plaatse in dit processtuk 
vermeld niet heeft gezorgd, dat in de bedoelde 
localiteit geen handeling werd verricht, die 
betrekking had tot het daarin uitgeoefend 
bedrijf, doch dat dit aldus bewezen feit niet 
strafbaar is, daar men zeer goed kan toelaten, 
dat in eene localiteit bedrijfshandelingen worden 
verricht zonder dat men verzuimt zorg te dragen, 
dat daar alsdan geen bezoekers worden toege
l_aten of aanwezige bezoekers de localiteit ver
laten; 

dat waar het bewezen verklaarde ook elders 
niet strafbaar is gesteld, requirant van alle 
rechtsvervolging had behooren te worden ont
slagen; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep, voorzooverre dit is gericht tegen 
de in het vonnis vervatte niet-ontvankelijk
verklaring ; 

V ernietigt voorts het vonnis den 29sten 
Juni 1920door de Arr.-Rechtbank teAmsterdam 
in deze zaak gewezen, doch alleen voorzooverre 
de daarbij bewezen verklaarde feiten strafbaar 
zijn geoordeeld en gequalificeerd en requirant 
daarbij tot straf werd veroordeeld ; 

Rechtdoende, enz. : 
Ontslaat den requirant ter zake van de be. 

wezen verklaarde feiten van alle rechtsver. 
volging. (N. J .) 
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22 J)ecember 1920. BESLUIT tot vernietiging I Rijssen van 11 Mei 1920, n°. 371b tot publieke 
van het besluit van den Raad der gemeente verhuring van het gemeentelijk slachthuis
Rijssen van 11 Mei 1920 n°. 371b tot pu- gebouw aldaar te vernietigen wegens strijd met 
blieke verhuring van het gemeentelijk de wet. 
slachthuisgebouw aldaar. S. 907. Onze Ji'linister van Arbeid is belast met de 

WIJ WILHELTIIINA, ENZ. I uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
Op de voordracht van Onzen llfinister van zal worden geplaatst en in afschrift zal worden 

Arbeid van 8 November 1920, n°. 33E, afdee- medegedeeld aan den Raad van State. 
ling V olksgezondheid ; I 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Rijssen op 11 Mei 1920 n°. 371b wetd 
besloten tot publieke verhuring van het ge
mecntelijk slachthuisgebouw aldaar; 

(Jverwegende, dat bij Ons besluit van 19 

's-Gravenhage, den 22sten December 1920. 

WILHELMINA. 

De Jlinister van Arbeid, AAI.BERSE. 

(Uitgeg. 7 Jan. 1921.) 

December 1919, n°. 46, wegens strijd met het 22 December 1920. BESLUIT tot ontslag van 
algemeen belang en de wet werd vernietigd hun verplichting tot den dienst van de 
het besluit vt1n bovengenoemd college van 18 I gepensionneerde militairen der Zeemacht, 
Juni 1919 tot bet niet openstellen van het die in werkelijken dienst zijn opgeroepen 
gemeentelijk slachthuis aldaar; in tijden van oorlogsgevaar. S. 908. 

Overwegende, dat artikel 169 der Gemeente- WrJ WTLHELMINA, ENZ. 
wet o. a. bepaalt, dat de Raad ingeval van Op de voordracht van Onzen Minister van 
vernietiging zijner verordeningen zorgt, dat Marine ad interim, van 18 November 1920, 
opnieuw in hetgeen de vernietigde bepalingen Afdeeling B lste Bureau n°. 72 ; 
regelden, voor zooveel noodig is, wordt voor- Gelet op artikel 60 der ,,Bevorderingswet 
zien; voor de Zeemacht 1902" en op artikel 30bis 

Overwegende, dat op grond van voornoemd der ,,Pensioenswet voor de Zeemacht 1902" ; 
artikel der Gemeentewet de Raad derhalve Overwegende, dat bij Ons besluit van 9 No
na de vernietiging van zijn besluit van 18 Juni vember 1920 n°. 44 als datum, waarop de 
1919 had moeten besluiten tot openstelling demobilisatie van Land- en Zeemacht geacht 
van het gemeentelijk slachthuis ; moet worden te zijn voltooid, is gesteld 1 

Overwegende, dat openstellen van een ge- December 1920 ; 
meentelijk slachthuis wil zeggen het slacht- Den Raad van State gehoord (advies van 
huis aan zijn bestemming van gemeentelijk I 14 December 1920 n°. 45); 
abattoir doen beantwoorden ; Gelet op het nader rapport van Onzen Minis-

dat echter deze bestemming niet wordt be- ter van Marine ad interim, van den 20sten 
reikt door een publieke verhuring van het December 1920, Afdeeling B l ste Bureau n°. 
slachthuisgebouw, daar de gemeente door het 69 ; 
slachthuisgebouw aan een particulier te ver- Hebben goedgevonden en verstaan: 
hurcn de controle op het slachten uit handen De gepensionneerde militairen der Zeemacht, 
geeft ; die kraohtens Onze besluiten van 1 Februari 

dat op deze wijze integendeel wordt voort- 1916 n°. 63 en van 2 September 1916 n°. 44 
gebouwd op het vernietigde raadsbesluit van zijn opgeroepen om, tijdens Nederland iu oor-
18 Juni 1919 waarbij tot niet openstellen van , logsgevaar verkeerde, weder in dienst te wor
h.et gemeentelijk sla.chthuis werd besloten ; den gesteld, met ingang va.n de dagteekening 

Overwegende, dat derhalve het besluit van van dit besluit van hunne verplichtiug tot den 
den Raad der gemeente Rijssen van 11 Mei J dienst te ontslaan. 
1920, n°. 371b, is genomen in strijd met artikel Onze Minister van Marine is belast met de 
159 der Gemeentewet ; uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats-

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
Den Raad van State gehoord (advies van State gezonden zal worden. 

7 December 1920 no. 62) ; I 's-Gravenhage den 22sten December 1920. 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister I ' I 

van Arbeid van 20 December 1920, no. 89E, W LHELMINA. 
Afdeeling Volksgezondheid; , De 1li inister van Marine a. i ., W. F. PoP. 

Hebben goedgevonden en verstaan: I (Uitgey. 3 Jan. 1920.) 
het besluit van den Raad der gemeente I 
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22 December 1920. ARREST van den Hoogen I is gebleken, dat voornoemde Dallinga als 
Raad. I huurder en D. Sluimer als verhuurder een 

De Huurco=issiewet staat niet toe schriftelijk huurcontract hebben aangegaan, 
de verhooging van den huurprijs gedurende betreffende eene te 's-Gravenhage gelegen 
den loop der huurovereenkomst zonder woning, loopende tot en met 30 April 1923 
toestemming van den huurder. I tegen een huurprijs van f 475 per jaar; 

Beroep van den Proc.-Gen. tot cassatie dat Sluimer verhooging van den huurprijs 
in het be~ang der wet verworpen. aan de Huurcommissie heeft verzocht met 

(Huurcommissiewet art. 1). ingang van 1 Mei 1920; 
I dat de Kantonrechter, nadat Dallinga in 

Voorzitter: Mr. A. P. L. Nelissen. , beroep was gekomen van de door de Huur -

Raden : Mrs. A. Fentener van Vlissingen, II commissie op dit verzoek gegeven uitspraak, 
C. 0. Segers, H. Hesse en J. Kosters: heeft overwogen : ,,dat geen verhooging van 

, huurprijs kan worden goedgekeurd om in te 
gaan gedurende den loop der overeenkomst" 
en mitsdien het verzoek van Sluimer voorals
nog niet-ontvankelijk moet worden verklaard 
en op dien grond de uitspraak der Huurcom
missie, die op het verzoek was ingegaan, heeft 
vernietigd en Sluimer vooralsnog niet-ont
vankelijk heeft verklaard in zijn aan de Huur
commissie gedaan verzoek ; 

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

De Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft 
den verhuurder eener woning niet-ontvankelijk 
verklaard in zijn verzoek tot goedkeuring van 
de verhooging van den huurprijs eener W"ning 
op grond, dat tusschen verhuurder en hu ~rder 
eene huurovereenkomst was gesloten, krachtens 
welke de betrokkene woning tot 30 April 1923 
in huur was gegeven en geene verhooging van 
huurprijs kan worden goedgekeurd, die zoude 
ingaan gedurende den loop der huurovereen
komst. 

De Kantonrechter miskent hiermede be
teekenis en strekking der goedkeuring van prijs
verhooging door de Huurcommissie, welke toch 
niet medebrengt, dat de hu'urprijs in strijd met 
eene bestaande huurovereenkomst verhoogd 
wordt, maar alleen voor den ve1·huutder de 
voorwaarde. schept)nder welk~ hij eene nieuwe 
overeenkomst kan aangaan, terwijl zij den 
huurder niet dwingt tot· betaling van eenen 
hoogeren huurprijs, maar hem het recht laat 
de bestaande overeenkomst ongewijzigd te 
doen doorloopen. 

Op grond van schending of verkeerde toe
passing van artikel 1 der Huurcommissiewet 
in verband met artikel 6 dier wet door de be
slissing, dat een verzoek tot goedkeuring van 
verhooging van den huurprijs eener woning 
niet-ontvankelijk is in geval die verhooging 
zou ingaan gedurende den loop eener huur
overeenkomst, en gezien artikel 98 R. O., 
vorder ik de vernietiging in het belang der wet 
van de uitspraak van den Kantonrechter te 
's-Gravenhage van 1 Juli 1920 ophet beroep 
van A. N. Dallinga tegen eene uitspraak der 
Huurcommissie voor het kiesdistrict 's-Gra
venhage III van 22 Mei 1920. 

De Hooge Raad, enz. ; 

0., dat blijkens de bestreden uitspraak bij 
de behandeling van de zaak in hooger beroep 

0., dat de cassatie gevorderd wordt op grond 
van schending of verkeerde toepassing van 
artikel 1 der Huurcommissiewet in verband 
met artikel 5 dier wet door de beslissing, dat 
een verzoek tot goedkeuring van verhooging 
van den huurprijs eener woning niet-ontvanke
lijk is ingeval die verhooging zou ingaan ge
durende den loop eener huurovereenkomst ; 

0., dat bij de toelichting van dit middel 
terecht wordt uitgegaan van de stelling, dat 
de in de Huurco=issiewet bedoelde goed
keuring van een hoogeren huurprijs dan tevoren 
was bedongen, geenszins beoogt, den in een 
loopende huurovereenkomst vastgestelden huur 
prijs te veranderen, doch alleen aan den ver
huurder het recht verleent, hetzij na afl.oop 
dier overeenkomst, hetzij tijdens den duur 
daarvan, maar dan alleen met goedvinden 
van den huurder, een hoogeren prijs te be
dingen; 

dat echter die juiste opvatting, van wat de 
,,goedkeuring" van de Huurcommissiewet be
teekent, in de bestreden uitspraak niet is mis
kend ; 

dat immers de Kantonrechter het ten deze 
bij de Huurcommissie ingediende verzoekschrift 
kennelijk aldus heeft opgevat, dat de verhuur
der toestemming verzocht, om, ondanks de 
huurovereenkomst, die tot 30 April 1923 liep, 
al van 1 Mei 1920 af - op grond van de door 
de Huurcommissie te geven beschikking en 
zonder een nadere overeenkomst met den huur
der aan te gaan - van dezen f 500 per jaar 

I 
als huur te mogen vorderen ; 

dat die lezing van het verzoekschrift, als van 
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feitelijken aard, in cassatie moet worden ge
eerbiedigd en bij die opvatting het verzoek, als 
zijnde in strijd met de juiste stelling, die aan 
het middel ten grondslag ligt, terecht niet
ontvankelijk is verklaard ; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 December 1920. BESLUIT tot aanwijzmg, 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet, van het gymnasium ,,Imma
culatae Conceptionis Beatae Mariae Virgi
nis" te Venray. S. 909. 

WIJ WILHELi'l1Dl" A, ENZ. 

Op de voorclracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 November 1920, n°. 3747 3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op a.rtikel 157 der hoogeronderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 December 1920, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1920, 
n°. 4458, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het gymnasuim ,,Immaculatae Conceptionis 

Beatae Mariae Virginia" te Venray, van de 
Sint Franciscusstichting, gevestigd te Maas
tricht, te rekenen van l Januari 1920 voor een 
tijdperk van zes jaren aan te wijzen als be
voegd, om, met inachtneming van de des
betreffende wettelijke voorschriften, aan zijne 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaarnheid tot universitaire studien af 
te geven, dat met het getuigschrift, in arti
kel 11 der hoogeronderwijswct vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

24 December 1920. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Made c. a., van 23 April 
1920, waarbij de vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, 
s_taande ten name van Andries Vos, te 
Drimmelen, werd gesteld ten name van 
de overlevende echtgenoote vangenoemden 
A. Vos. S. 910. 

WIJ WILHEL:\HNA, ENZ. 

[ Op de voordracht van Onzen Minister van 
j Arbeid van 16 November 1920 n°. 219 G, af
i deeling _Volksgezondheid ; 
I Overwegende, dat Burgemeester en Wet

houders van Made c. a ., bij hun besluit van 
23 Aptil 1920 de vergunning voor den vel'koop 
van sterken drank in het klein, staande ten 

I name van Andries Vos, te Drimmelen, hebben 
gesteld ten name van de overlevende echtge
nook van genoemden A. Vos, Wilhelmina 
Chri<- t inn. Groeneveld ; 

Ovenvegende, dat artikel 55, lste lid onder 
b der Drankwet bepaalt, dat voor de locali
teiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met 
wet of verordening sterke drank werd verkociht, 
zoolang aan die localiteiten de bestemming 
om voor verkoop van sterken drank in het klein 
te worden gebruikt niet door een daad van den 
eigenaar of gebruiker is ontnomen, de ver
gunning tenzij in de gevallen, bedoeld bij 
artikel 8, eerste lid, nrs. 2, 6, 10-14, 16 en 18, 
voorzooveel de nrs. 10-14 en 16 betreft, niet 
kan ge'Yeigerd worden aan de overlevende echt
genoote of echtgenoot van hem of haar die 
op 1 Mei 1901 ·daarin het bedrijf uitoefende, 
zoolang zij of hij leefy, indien het huwelijk op 
1 Mei 1904 nog bestond en de echtgenooten 
te zamen woonden ; 

Overwegende, dat A. Vos, voornoemd, in 
de localiteit, waarvoor op 23 April 1920 door 
Burgemeester en Wethouders aan Wilhelmina 
Christina Groeneveld voornoemd vergunning 
is verleend, het vergunnings bedrijf niet uitoe
fende op 1 Mei 1901, doch eerst sedert 1 Sep
tember 1913 ; 

Onze Minister van Onderwijs, Knnsten I 
en Wetenschappen is bclast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal I 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Overwegende, dat de Drankwet geene andere 

1 bepaling bevat, op grond waarvan de vergun
ning staande ten name van A. Vos op zijne 
echtgenoote had kunnen zijn overgeschreven ; 

's-Gravenhage, den 23sten December 1920. 

WILHELJ\UNA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W eten,<;chappen, 

J. TH. DE VISSER. 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 

( Uitgeg. 

I 
Burgemeester en 'V\Tethouders van Made c. a., 
van 23 April 1920 is genomen in strijd met de 

1 
wet; 

13 Jan . 1921.) I Gezien artikel 153 der Gemeentewet; 
1 Den Raad van State gehoord (advies van 

1 7 December 1920, n°. 42) ; 
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· Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid van 21 December 1920, n°. 
404G, Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 

van Made c. a., van 23 April 1920 voormeld 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

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 24sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, A.ALBERSE. 
( Uitgeg. 10 Jan. 1921.) 

24 Decemher 1920. BESLUIT tot nadere ver- 1 
hooging van de verpleeggelden in de Rijks
krankzinnigengestichten te W oensel, te 
M edemhlik en te Grave. S. 911. I 

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

Binnenlandsche Zaken en van J ustitie van 23 
October 1920, n°. 7653, afd. Armwezen, en 
van 2 November 1920, l ste afd. C, n°. 880; 

geefs is aangedrongen. De verhooging gaat 
in met den dag door Onzen voornoemden 
Minister in elk geval afzonderlijk te bepalen." 

Art. II. Met ingang van 1 Januari 1921 
is artikel 4 der voorwaarden, gelijk dat in artikel 
I van dit, Ons besluit is gewijzigd, ook van toe
passing op de opneming en verpleging van 
krankzinnigen in 's Rijks gesticht te Woenael. 

Art. III. Met ingang van 1 J anuari 1921 
wordt Ons besluit van 16 Mei 1918 (Staatsblad 
n°. 291) ingetrokken. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1920. 

WILHELMINA. 

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

De Mfnister van J ustitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 24 Jan. 1921.) 

Gelet op art. 10 der wet van 27 April 1884 24 December !920. BESLUIT tot wijziging van 
(Staatsblad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de het Koninklijk besluit van 9 Augustus 
wet van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 1879 ( Staatsbla.d n°. 149) omtrent het af-
784) ; nemen der examens in de levende talen. 

Den Raad van State gehoord (advies van S. 912. 
30 November 1920, n°. 41); Wu WILHELMINA, ENZ. 

Gelet op het nader rapport van Onze voor- Op de voordracht van Onzen Minister van 
noemde Ministers van 11 December 1920, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
n°. 9011, afd. Armwezen, en van 22 Decem- 24 November 1920, n°. 129973, Afdeeling Lager 
her 1920, lste afd. C, n°. 894 ; I Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : Overwegende, dat wegens de nieuwe inrich-
te bepalen : 1 ting van het toezicht op het lager onderwijs 
Art. I. Met ingang van 1 Januari 1921 door de Lager-onderwijswet 192:) wijziging 

wordt art. 4 der voorwaarden voor de opneming noodig is van de artikelen 11 en 12 van het 
en verpleging van krankzinnigen in 's Rijks Koninklijk besluit van 9 Augustus 1879 (8taats
gestichten te Medemblik en te Grave, vastge- blad n°. 149); 
steld bij Ons besluit van 23 November 1904 Den Raad van State gehoord, adviea van 
(Staatsblad n°. 243) en gewijzigd bij dat van 14 December 1920, n°. 4L; 
26 Mei 1918 (Staatsblad n°. 291) als volgt ge- Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
lezen: noemden Minister van 22 December 1920, 

,,Geschiedt de verpleging in het gesticht I n°. 14891, Afdeeling Lager Onderwijs Alge
zelf, zoo bedraagt het verpleeggeld £ 3 per dag. meen : 
Geschiedt de verpleging in eene woning, be- Hebben goed~evonden en verstaan, te 
doeld in art. 35a der wet, zoo bedraagt het ver-

1

• bepalen : · 
pleeggeld £ 2.50 per dag. Art. 1. In het eerste lid van artikel 11 van 

Het verpleeggeld voor de verpleging in het , het K iminklijk besluit van 9 Augustus 1879 
het gesticht zelf wordt met £ 12 per dag ver-

1 

(Staatsblad n°. 149) wordt in plaats van ,,arron
hoogd voor die patienten, op wier overplaatsing dissements-schoolopziener" gelezen: ,,inspec• 
door Onzen Minister van Binnenlandsche teur van het Jager onderw\js" ; en in artikel 12 
Zaken bij het Bestuur, dat voor de voldoening van dat besluit verva.llen op twee plaatsen de 
van het verpleeggeld aansprakelijk is, tever- woorden ,,of schoolopziener". 

1----- -------;D;;-e---:M=in- i7·s-=-te_r_va~n--;;O;::nd--;-:er:::=~ij-=-s,' - - ----- - -D- e- Mi-.n-is-t-er- van Onderwijs, 

K unaten en W etenachappen, K unsten en W etenachappen, 
J. TH. DE VISSER. J. 'I'H. DE VISSER. 

{ Uitgeg. 11 J an. 1921. ) ( Uitgeg. 11 Jan. 1921.) 
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2. Dit be8luit treedt in werking op l Januari I worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
1921. worden gezonden aan den Raad van State. 

Onze Minister van Onderwij s. Kunsten en 's-Gravenhage, den 24sten December 1920. 
Wetenschappen is belast m.et de uitvoering WILHELMINA. 

rwi·s 
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24 December 1920. BESLUIT tot het vaststellen I vrijstelling blijft van kracht, zoolang de leerling, 
van regelen betreffende het verleenen van te wiens behoevezij is verleend, de school bezoekt. 
de vrijstelling, bedoeld in het derde lid van ' 5. 1. Dit besluit treedt in werking op 
artikel 12 der Lager-onderwijswet 1920. l Januari 1921. 
s. 916. I 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van I 
24 November 1920, n°. 69243, Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen moeten worden gesteld 
betreffende het verleenen van de vrijstelling, 
bedoeld in het derde lid van artikel 12 der 
Lager-onderwijswet 1920; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
14 December 1920, n°. 44; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 December 1920, 
n°. 14892, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

2. Met gelijke dagteekening vervalt Ons be
sluit van 2 November 1916 (Staatsblad n°. 492). 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staat8blad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden _ aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uit,geg. 11 Jan. 1921.) 

27 December 1920. MISSIVE van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan de gemeentebesturcn en de besturen 
der gesubsidieerde bijzondere lagere scho
len betreffende toepassing art . 26sept>'es, 
eerste lid, wet lager onderwijs. 

Art. 1. Aan leerlingen van scholen voor I 
uitgebreid lager onderwijs kan, op daartoe 
strekkend verzoek van ouders, voogden of 
verzorgers, na ingewonnen advies van het 
hoofd der school, als het eene openbare school 
betreft door burgemeester en wethouders, als 
het eene bijzondere school betrefi door het 
bestuur hiervan, vrijstelling worden verleend 
van de verplichting tot het volgen van het 
onderwijs in een of meer der vakken, onder 

Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen 
een afdruk van het Koninklijk bPsluit van 6 De
cember 1920, n°. 31, opgenomen in de Neder-

1 Iandsche Staatscourant van 8 December 1920, 
n°. 239. -l(• 

l tot en met u vermeld in artikel 2 der Lager
onderwijswet 1920. 

2. Indien op een verzoek om vrijstelling, 
als bedoeld in artikel 1, afwijzend wordt be
schikt, wordt de met redenen omkleede be
schikking onverwijld ter kennis gebracht van 
adressant, alsmede van den inspecteur, binnen 
wiens ambtsgebied de school is gevestigd. 

3. 1. Binnen dertig dagen na de dagtee
kening van de in artikel 2 bedoelde afwijzende 
beschikking kan door de ouders, voogden of 
verzorgers daartegen in beroep worden geknmen 
bij den inspecteur, binnen wiens ambtsgebied 
de school is gevestigd. . 

2. De inspecteur beslist ten aanzien van 
het in het vorige lid bedoelde beroep binnen 
dertig dagen na de indiening daarvan. 

3. Wanneer de vrijstelling door den in
specteur wordt toegestaan, geeft hij daarvan 
onverwijld kennis aan burgemeester en wet
houders, als het betreft een leerling van eene 
openbare school, aan het schoolbestuur, als 
het betreft een leerling van eene bijzondere 
school. Deze doen van de beschikking mede
deeling aan het hoofd der school. 

4. De overeenkomstig dit besluit verleende 

Ten einde eene juiste uitvoering van dit 
Koninklijk besluit te bevo1deren vestig ik er 
Uwe aandacht op, dat de jaarwedde vanhoofden 
van scholen en onderwijzers van bijstand, van 
wie de diensttijd als Ieeraar of onderwijzer door
gebracht aan elme of meer der bij dat besluit 
aangewezen inrichtingen van onderwijs, thans 
voor het berekenen dier jaarwedde mede in 
aanmerking komt, te rekenen van 1 Januari 
1919 at op het aan ieder hunner toekomend 
hoogere bedrag behoort te worden gesteld. 

De besturen der gemeenten, die ten gevolge 
van dit Koninklijk besluit aan een of meer 
onderwijzers alsnog een zeker bedrag verschul
digd zijn als aanvulling van de over 1919 
betaalde jaarwedde, kunnen, tot het bekomen 
van de overeenkomstige Rijksvergoeding, aan 

" Dit Kon. besluit bepaalt, dai als diensttijd, 
bedoeld in ar-t. "26septies, eerste lid, der wet tot 
regeling van het lager onderwijs mede in aan
merking komt de diensttijd, als leeraar of onder
wijzer doorgebracht aan de onderstaande in
richtingen van onderwijs, zoowel open bare als 
bijzondere, indien zij althans niet naar haren 
aard uitsluitend tot een van deze beide takken 
van onderwijs behooren: a. de Regimentsschool 
bij bet Regiment Genietroepen; b. de Oosteinde 
school te Pretoria ; c. het opvoedingsgesticht 
,,Valkenheide" te Maasbergen; en d. kweek
scholen voor vroedvrouwen. 
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Gedeputeerde Staten eene nadere opgave j Weezenfonds van militairen beneden den rang 
inzenden, volgens het bij Koninklijk besluit I van officier bij de Koloniale troepen, vast
van 11 September 1919 (8taatsblad no. 564) gesteld bij Ons besluit van 24 Juni 1908, n°. 78 
vastgesteld model A. (Nederlandsch Staatsblad n°. 211, Indisch Staats-

De besturen der bijzondere la.gere scholen, blad n°. 608) en laatstelijk aangevuld en op
uie in dit geval verkeeren, z nden rechtstreeks nieuw afgekondigd bij Ons besluit van 9 Juli 
aan mijn Departement eene opgave vermel- 1919, n°. 72 (Nederlandsch Staatsblad n°. 472, 
dende: Indisch Staatsblad n°. 35); 

1°. den naam en de voornamen van de(n) Den Raad van State gehoord (advies van 
belanghebbende(n) onderwijzer(s); 14 December 1920, n°. 50); 
• 2°. eene gespecificeerde aanduiding van de Gezien het nader rapport van Onzen :Minister 
diensten aan de verschillende scholen, met van Kolonien van 23 December 1920, afdeeling 
inbegrip van die, welke volgens het Koninklijk P. f., n°. 60; 
besluit van 6 December 1920, n°. 31, bij het Hebben goedgevonden en verstaan: 
bepalen der jaarwedde in aanmerking komen ; In afwachting van eene definitieve regeling 

3°. het tijdvak gedurende hetwelk de onder- ter zake, bij wijze van tijdelijken maatregel 
wijzer in 1919 aan de bijzondere school is te bepalen: 
verbonden geweest en voor de Rijksvergoeding Art. 1. De bedragen der krachtens de ho-
over dat jaar in aanmcrking is gekomen ; venvermelde reglementen toegekende en toe 

4°. het bedrag, waarmede de jaarwedde ten te kennen pensioenen en onderstanden worden, 
gevolge van <lit Koninklijk besluit over 1919 gerekend van 1 Januari 1920, met 40 % ver
is verhoogd. (W. v. d. B. A.) hoogd, met <lien verstande, dat de verhoogingen 

28 December 1920. BESLUIT tot verhooging 
van de pensioenen en onderstanden ten 
laste van de Weduwen -en Weezenfond-
sen voor de Europeesche Indische Lands
dienaren. S. 917. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Kolonien van 3 November 1920, afdeeling P. f., 
no. 27; 

Gelet op Ons besluit van 8 Juni 1920, n°. 
77, tot verhooging van de pensioenen en onder
standen ten laste van de Weduwen- en Weezen
fondsen van de Europeesche Indische lands
dienaren bij wijze van tijdelijken maatregel; 

Nog gelet op: · 
a. het reglement voor het Weduwen, en 

Weezenfonds van Europeesche burgerlijke amb
tenaren in Nederlandsch-Indie, vastgesteld bij 
Ons besluit van 17 Maart 1913, n°. 32 (Neder
landsch Staatsblad n°. 99, Indisch Staatsblad 
n°. 359), en laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 October 1918, n°. 75 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 568, Indisch Staats
blad 1919, n°. 201) ; 

b. het reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds der Europeesche officieren van 
het Nederlandsch-Indische leger, vastgesteld 
bij Ons besluit van 18 Juli 1913, n°. 61 (Neder
landsch Staatsblad n°. 329, Indisch Staatsblad 
n°. 540) ,en laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij Ons beluit van 16 October 1918, n°. 75 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 568, Indisch Staats
blad 1919, n°. 201); 

c. het reglement voor het Weduwen- en 

worden toegekend tot een algemeen geldend 
minimum van f 150 per jaar, dat echter 75 
ten honderd van het bedrag van het pensioen 
of den onderstand niet mag overschrijden. 

2. De verhoogingen worden berekend in 
volle guldens waarbij de overschietende onder
deelen voor een gulden worden gerekend. 

3. De ingevolge Ons besluit van 8 Juni 1920, 
n°. 77, of ingevolge besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indie in voor
schot op de verhooging van de pensioenen en 
onderstanden of als tegemoetkoming of toeslag 
wegens het onvoldoende dier uitkeeringen over 
1920 uitbetaalde bedragen worden met de in 
artikel 1 bedoelde verhoogingen verrekend. 

4. De uit <lit besluit voortvloeiende uitgaven 
komen ten laste der in artikel 1 bedoelde wedu
wen- en weezenfondsen. 

5. De bij Ons besluit van 8 Juni 1920, n°. 77, 
getroffen regeling wordt buiten werking gesteld. 

Onze Minister van Kolonien is belast met 
de uitvoering van <lit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden verleend aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De 111ini8ter van Kolonien, DE GRAAFF. 

(Uit,geg. 17 Jan. 1921.) 

28 December 1920. BESLUIT ter uitvoering van 
de artikelen 56 tot en met 59 der Lager
onderwijswet 1920. S. 918. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen, van ' 
19 November 1920, n°. 9902, aid. Lager
onderwijs Financieel ; 

4. Indien eene openbare !agere school 
wordt opgeheven, gee~ bet Gemeentebestuur 
binnen tien dagen na de sluiting daarva.n kerum 
aan Onzen Minister. Overwegende, dat door Ons voorschriften 

moeten worden gegeven tot uitvoering van 
de artikelen 56 tot en met 59 der Lager-onder
wijswet 1920; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 December 1920 n°. 31 ; 

Gezien het nader Rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 24 December 
1920 n°. 12347 afd. Lager Onderwijs Financieel; 

8. 1. Na ontva.ngst van de in bet eerste 
lid van art. 2 bedoelde opgave stelt Onze 
Minister het voorscbot vast van de Rijksver
goeding, waarop de gemeente overeenkomstig 
artikel 56 der wet en voor zooveel noodig in 
verband met art. 201 der wet, voor bet loopPnde 
jaar aanspraak heeft, en doet daarvan mede-

Hebben goedgevonden en verstaan : 1 
vast te stellen de navolgende bepalingen tot 

uitvoering van de artikelen 56 tot en met 59 

deeling aai;i de Algemeene Rekenkamer en aan 
bet Gemeentebe tuur. 

2. In geval van opening van eene nieuwe 
openbare lagere school, stelt Onze Minister 
bet voorschot der Rijk vergoeding nader der Lager-onderwijswet 1920. 

Art. 1. 1. In <lit besluit en de daarbij 
behoorende formulieren wordt verstaan onder : 

,,de Wet", de Lager-onderwijswet 1920 ; 
,,de Wet van 1878", de wet tot regaling van 

bet lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zoos.ls zij op 31 December 

1920 luidt volgens de daarin door latere wetten 
11angebrachte wijzigingen ; 

,.Onze Minister", de Minister, die met de 
uitvoering van de Lager-onderwijswet 1920 is 
belast ; 

,,de Rijksvergoeding", de vergoeding, bedoeld 
in art. 56 der Lager-onderwijswet 1920. 

2. Waar in <lit besluit of in de daarbij 
behoorende formulieren wordt gesproken van 
,.onderwijzers" zijn daarmede ook onderwijze
ressen bedoeld, tenzij het tegendeel uitdrukke
lijk is aangegeven. 

2. 1. Jaarlijks in de maand Januari zendt 
bet gemeentebestuur aan Onzen Minister 
voor elke bij den aanva.ng van het jaar der 
inzending bestaande openba.re lagere school 
der gemeente eene opgave, volgens bet bij 
dit besluit vastgesteld formulier, model A. 
Deze opgave wordt voor de eerste ma.al inge
zonden in de ma.and Janua.ri 1921. 

2. Bij opening van eene nieuwe openbare 
Iagere school in den loop van bet jaar, zendt 
het gemeentebestuur binnen tien dagen na 
den laatsten dag der ma.and volgende op die, 
waarin de school werd geopend, a.an Onzen 
Minister eene opgave, volgens het bij dit 
besluit , vastgesteld formulier, model B. 

3. Binnen tien dagen na afloop van elke 
maand zendt bet Gemeentebestuur a.an Onzen 
l\Iiruster eene opgave van de veranderingen 
in bet onderwijzend personeel in de afgeloopen 
maand. Deze opgave wordt ingericht volgens 
bet bij dit bes!uit vastgesteld formulier, 
model C. 

I vast, na ontvangst van de opgave, bedoeld 
in bet tweede lid van artikel 2. Na ontvangst 
van de mededeeling der sluiting van eene 
school, wordt bet bedrag van bet voorschot 
eveneens herzien en nader vastgesteld. 

3. Het voorschot wordt kwartaalsgewijze 
bij den aanva.ng van elk kalenderkwarta.al 
telkens voor een vierde gedeelte betaa.lba.ar 
gesteld. Indien bet voorschot voor het loo
pende jaar nog niet is vastgesteld, kan een 
vierde gedeelte van bet laatstelijk va.stgestelde 
voorschot worden betaalbaar gesteld. 

4. 1. Indien niet is voldaan aan den 
eisch, gesteld in bet eerste lid van art. 59 der 
wet, geeft bet Gemeentebestuur daarva.n 
kennis a.an Onzen Miruster binnen tien dagen, 
nadat in de vacature had behooren te zijn 
voorzien. 

2. Wanneer den Inspecteur blijkt, dat bij 
den bouw of den verbouw van eene openbare 
Jagere school, of bij de inricbting van terreinen 
voor bet onderwijs in lichamelijke oefening, 
artikel 69 der wet niet is nageleefd, geeft hij 
da.arvan ten spoedigste kennis a.an Onzen 
i\finister. 

5. 1. Jaarlijks in de maand Januari, 
zoodra de jaarwedden en wedden der onder
wijzers over bet afgeloopen jaar zijn uitbetaald, 
zendt bet Gemeentebestuur de desbetreffende 
voor voldaan geteekende betalingsstukken 
a.an Onzen Minister. 

2. Indien aan een of meer scholen in het 
afgeloopen jaar een of meer onderwijzers zijn 
werkzaam geweest bov-en bet aantal, waarvoor 
overeenkomstig art. 56 der wet en in verband 
met artikel 201 der Wet R ijksvergoeding ka.n 
worden verleend, dan wordt daarvan melding 

1 
gemaakt in eene opgave, welke tegelijk met de 
in bet vorig lid bedoelde betalingsstukken 
aan Onzen Minister wordt toegezonden. Deze 
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opgave w ordt ingericht volgens het bij dit 
besluit behoorende formulier, model D. 

6. 1. Na ontvangst van de in artikel 5 
bedoelde stukken stelt Onze Minister het 
bedrag vast van de vergoeding, waarop elke 
gemeente krachtens art. 56 der wet over het 
betrokken jaar aanspraak heeft, en doet daar
van mededeeling aan de Algemeene Rekenka
mer en aan het belanghebbend gemeentebe
stuur, met terugzending van de overgelegde 
betalingsstukken. 

2. H et verschil tusschen het bedrag der 
krachtens het eerste lid vastgestelde vergoeding 
en dat van het door de gemeente bij voorschot 
genotene, beiden tot een zelfde dienstjaar 
betrekking hebbende, wordt, hetzij aan de 
gemeente uitgekeerd, hetzij op het voorschot 
voor een volgend jaar ingehouden, al naar 
gelang dit verschil ten voordeele van de 
gemeente of van het Rijk is. 

3. Indien blijkt, dat de in het eerste lid 
bedoelde vaststelling op onjuiste of onvolledige 
gegevens berust, wordt het juiste bedrag der 
Rijksvergoeding door Onzen Minister nader 
vastgestf Id. 

4. De in dit artikel bedoelde vaststelling 
geschiedt voor de eerste maal voor zooveel 
betreft de over het jaar 1920 verschuldigde 

· Rijksvergoeding. 
7. Het Koninklijk besluit van 11 September 

1919 (Staatsblad n°. 564) vervalt, met <lien 
verstande evenwel : 

l•. dat de bepalingen van de artikelen 5, 6 
en 7 van dat besluit alsnog worden toegepast 
voor het dienstjaar 1919 en dat hetgeen de 
gemeente over dat dienstjaar bij voorschot te 
veel mocht hebben genoten, zal worden inge
houden op het voorschot der Rijksvergoeding, 
bedoeld in art. 3 van Ons tegen woordig besluit ; 

2°. dat de bepalingen van de artikelen 3 eu 
4 van dat Koninklijk besluit voor de laatste 
maal zullen wordeu toegepast over het dienst
jaar 1921 en de bij dat besluit vastgestelde 
opgave model G, na vaststelling van de ge
meenterekeningeu voor de dienstjaren 1920 
en 1921 door Gedeputeerde Staten in de 
daartoe leidende gevalleu aan Onzen Minister 
zal worden ingezonden doch u-itsluitend voor 
zooveel de kolommen 23 tot en met 28 en 30 
van dat model betreft ; 

3°. dat na ontvangst van de in het tweede 
lid bedoelde opgave Onze }linister het juiste 
bedrag vaststelt van de Rijksbijdrage, bedoeld 

· in art. 48octies der Wet van 1878, waarop de 
gemeente krachtens art. 201, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 over de jaren 1920 
en 1921 alsnog aanspraak heeft, en dat het 
verschil tusschen dit bedrag en het eventueel 
bij voorschot genotene a.an de gemeente zal 
worden uitbetaald, of zal worden ingehouden 
op het voorschot, bedoeld in art. 3 van Ons 
tegenwoordig besluit, al naar gelang het ver
schil in bet voordeel der gemeente of van het 
Rijk is. 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
. 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsteri en 
Wetenschappen 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 en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Ta. DE VISSER. 

(Uitgeg. 11 Jan. 1921.) 



MODEL A. Kl<UJse waarl,oe de gemeente belwort volgena de lijat, vastguteld (,ij 
- het Bezoldigingsbealuit voor de Burg. Rijksambtenaren 1920. 

Gemeente.......................... .... ..... ..... . ..... ... .. ..... Kl<U!se. 
· OPGAVE betrefjende de Rijksvergoeding voor de openban lagere school ...... ......... .............. .................... ...... voor het jaar 19 ......... .. . 

16 Sept. , 16 Dec. I Ge~~~~lld 

het aantal leerlingen op 15 Januari, in totaal en van 6 jaren en ..., ..Si! ,::1 o ..., ~ ,::1 0 +> Jl ,::1 5 I .£ ..Si! ,::1 o .£ :::: ,::1 o 

16 Maart 16 Juni 

1. Aantal leerlingen dat in het afgeloopen jaar als werkelijk schnol- -.;i--.,.:.- fo- : ,--~-- fil ] .,.:. fo ] .,.:. fil I ] ,::1 ·..:. fil 
gaande bekend stond. (Voor de jaren 1920 en 1921 te vermelden ~ g co "g ~ al co "g ~ i:I co "O +> al'°] I .., al co] 

ouder). .S ~ ~ g 
1 

.S cl ~ g .S «i ~ g ! .S «i ~ g .S cl ~ g 

~--~-----~--~,--+-I -----,-1----+-I ~I ----sl_._--,--1 --il---,--1 -;---
2. Vakken, vermeld in art. 2 der Wet, waarin aan de school onderwijs 

wordt gegeven. 
3. Wordt aan de school ook in andere vakken onderwijs gegeven? 

Zoo ja, in welke ? --c--~--'--c'-~---~--~-------~- --------1------ - --- - - -
4. Aantal achtereenvolgende leerjaren der school. 
5. Wordt aan de school gewoon lager onderwijs gegeven (art. 3, tweede 

lid, der wet) of uitgebreid lager onderwijs (art. 3, vierde lid) ? 
3• leerjaar 6. Alleen voor U. L. 0. scholen. (Art. 3, vierde lid der wet). l• leerjaar I 2• leerjaar 

Hoeveel uren per week wordt in elk leerjaar afzonderlijk underwijs vakken I uren vakken I uren 
gegeven in ten minste drie der vakken in art. 2 der wet vermeld ~=======7i::~----,

1

--_--_- _.~
1
----+--------,---onder l tot en met p ? _ 

7. Heeft de stichting of de verbouw der school, alsmede de inrichting 
van het terrein voor het onderwijs in lichamelijke oefening plaats 
gehad overeenkomstig een volgens art. 69 der wet goedgekeurd 
bestek ? (Alleen te beantwoorden, indien de bedoelde werken in 
1921 of later zijn ondernomen en uitgevoerd.) 

I vakken I uren 

I I 

-========= 
Uitsluitend voor sclwlen voor uitgebreid en voor meer uitgebreid lager onderwijs, ala bedoel,d in art. 2bis, 3de en 4de lid der wet van 1878 

en die overeenkomatig art. 193 der wet van 1920 nog zijn ingericht naar de in genoemd art. 2bis geatelde regelen. 

a. Hoeveel leerjaren omvat de school ? I 
b. Indien de school minder dan zeven leerjaren omvat, met - -----•--.--
hoeveel van de hoogste leerjaren van een zevenjarigen leertijd 7• leerjaar 
komen de leerjaren der school overeen ? vakken I uren 
c. Hoeveel uren per week wordt in elk der hoogste twee leerjaren - ---~---- I 
onde~-ITr gegevPn in ten minste twee der vakken !, m, n en o ? 
(Voor e vak in elk leerjaar afzonderlijk te vermelden.) --~----------'--------'--------

6• Jeerjaar -- -
I 
-

vakken ! uren - T ----

I 
-

I 
I 
I 

a. Hoeveel leerjaren omvat de school ? 
b. Indien de school minder_ dan negen leerjare!l ?mvat, ~~t 7• leerjaar I 8• leerjaar I 9° lee1·jaa r 
hoeveel van de hoogste leer1aren van een negen1angen leertJJd ~va kke,-1 - I - 11 -, e-n- '7-l - v-n"'k'k..:e·-=n= 1= u-=-r-o-n~ l- v-a'k'k_e_n__,;--I -t-,r-0_11_ 
komen de leerjaren der school overeen ? -- , - -

1 1 
-, ----l-

e. Hoeveel uren per week wordt in het 7•, in het 8• en in het 
9• leerjaar afzonderlijk onderwijs gegeven in ten minste drie der ---~~~-----'~--~~-'-a~--+----.-----,---.---..,---
vakken l, m, n, o en p ? A<tnt. leerlingen I Aa.nt. leerlingen I Aant. leerlingen 
Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te vermelden.) ....:..:=---------'"-----',

1
----="-------'"---'c--------'"---
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MODEL B. Kkls8e waarloe de gemeente behoort w/,gens de lijst, mslgestel,d bij 
het Bezol,digingsbesluit voor de Burg. Rijksambtenaren 1920. 

Gemeente.. ... .. ............. ............ ... .. .. ... ............. Kklsse. 
OPGAVE betreOende de Rijkavergoeding voor de openbare lagere school... ... ..... ......... ................................... .... voor het faar 19 .... . 

1. Dagteekening waarop de school is geopend. 
- _...__ - ---~-----

Totaal aantal 2. Aantal leerlingen dat op den laatsten dag der maand, volgende op _ 
die, waarin de school is geopend, als werkelijk schoolgaande bekend 
staat. 

3. Vakken, vermeld in art. 2 der Wet, waarin aan de school onderwijs 
wordt gegeven. 

4. Wordt aan de school ook in a.ndere va.kken onderwijs gegeven ? 
Zoo ja, in welke ? 

5. Aantal achtereenvolgende leerjaren der school. 

6. Wordt a.an de school gewoon lager onderwijs gegeven (art. 3, tweede 
lid, der wet) of uitgebreid lager onderwijs (art. 3, vierde lid) ? 

7. Alleen voor U. L. 0. scholen. · (Art. 3, vierde lid der wet.) l• leerjaa.r I 2• leerjaar- 3• leerjaa.r 
Hoeveel uren per week wordt in elk leerjaar afzonderlijk onderwijs _vakken uren f va.kken I uren vakken I uren 
gegeven in ten minste drie der vakken in art. 2 der wet vermeld I \ ---.--------i-, ---
onder l tot en met p ? i-----'-----'-------'------'----~---

8. Heeft de stichting of de verbouw der school, alsmede de inrichting 
van het terrein voor het onderwijs in lichamelijke oefening plaats 
gehad overeenkomstig een vol~ens art. 69 der wet goedgekeurd 
bestek? (Alleen te beantwoorden, indien de bedoelde werken in 19211 
of later zijn ondemomen en uitgevoerd.) 

=====================-
Uit8luitend voor in den loop van 1920 gestichte scholen voor uitgebreid en voor meer uitgebreid lager onderwijs, als bedoekl in art. 2bis, 
3de en 4de lid der wet van 1878 en die overeenkomstig art. 193 der Wet van 1920 nog zijn ingericht naar de in genoemd art. 2bis geste/,de 

regelen. 

:0 a. Hoeveel leerjaren omvat de school? I 
ij ,-.:l b. Indien de school minder dan zeven leerjaren omvat, met 

hoeveel van de hoogste leerjaren van een zevenjarigen leertijd 
:, P komen de leerjaren der school overeen ? I 
~ :, c. Hoeveel uren per week wordt in elk der hoogste twee leerjaren 
i:l O onderwijs gegeven in ten minste twee der vakken l, m, n en o ? · 

_________ __,,lc...a;......c'--(V_ o_o_r _e_lk_ v_a_k_· _in~~e-Jk~ l-ee_l'J_· aa._ r afzonderlijk te vermelden.) I 
6• Jeerjaar I 7• leerjaar 

vakken - , - --iuen- I vakken I uren 
---,-
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00 . n en de school min er dan negen leerjaren omv11,t, met 
-§ ,_j hoeveel van de hoogste leerjaren van een negenjarigen leertijd - ~ -'----'-- - 1--8• leerjaa.r I_ 9• leer~:..- -
"'::i komen de leerjaren der school overeen? v_a ___ _ _ __r~~ I _v~ kken -:-1 uren I vakken I uren g . c. Hoeveel uren per week wordt in het 7•, in het 8• en in het I - -·· -1-
► ::.l ( 9• Jeerjaar afzonderlijk onderwijs gegeven in ten minste drie der 1 

= ~ vakken l, m, n, o en p ? -~ ---'---~ -----'~---'-~--.-'-~--
] ~ (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te vermelden.) Aant. eer ingeri ant. eerlin en I ant. eerling~n_ - = d. Hoeveel leerlingen van het 7•, 8• en 9• leerjaar ontvangen I 
< ,.!l het onder c bedoeld onderwije 7 
ONDERWIJZERS en ONDERWIJZERESSEN, op het tijdetip van het inzenden van deze opgave aan de school verbonden, in het 

bezit, hetzij van eene der akten van belcwaamheid, bedoeld in art. 77a en l, der Wet van 1878, hetzij van eene der akten van be
kwaamheid, bedoeld in de artt. 134 en 135 der Wet van 1920, en die niet uitaluitend belaat zijn met het geven van onderwija in een 
of m eer der valrken, vermeld in art. 2 van laatatgenoemde wet, onder h tot en met u. 
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H et Gemeentebeatuur van ...... 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 December 1920 (Staat8blad n°. 918). Mij beken<l, 
De Minister van OnderwijB, Kunaten en Wele11<1chappe1i, J. TH. DE VrsSEBt 
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:- Namen met voorletters. I 
----/ ;:;;-nagte ekening van het overlijden of 

1 • van ingang van het ontslag. 
- --------------[ Dagteekeni~g van het in functie 

j ,..o treden, (alleen op te geven bij ken
nisgeving van de benoeming.) 

--- ---=----'=--------'----- Ii 
!"" Rang (hoofd of onderw. v. bijstand.) 

?< Dagteekening van geboorte. 

o, Alden van bekwaamheid ( of 
· · bevoec..gse.dh.;cc..e'--id_,)7. ---,----,---=----

Aantal dienstjaren hetwelk voo1 

I 
;-l periodieke verhooging van jaar· 

_____________ wedde in a-anmerking komt. 

00- Burgerli)ke staat, (gehuwd, onge-
. huwd, of gehuwd geweest.J . -1 Aantal wettige of gewettigde kin
:" deren op 1 Januari j.l. beneden 

den leeftijd van 18 jaar. 
/ ·-- K!asse- (leerjaar) der school waar-

~ p voor de onderwijzer is geplaatst of 
~ ----------~--'-~I vcrplaatst. .,.. ,-Is het-- hoofd of de onderwijzer 
[ voor oost benoemd door den Raad, 

:=: of is hij door Burgemeester en 
· Weth. belast met de tijdelijke 

waarneming der betrekking. 
- --- ~- Nieuw behaa.lde akte van bekwaam• 

~ heid. 
---------- - --

;:;; Nieuw bereikte aantal dienstjaren. 
----------~-- - - ·-

N.B. De kolommen 4 t/m 111 

alleen in te vul]en ten aanzien vanl :;; 
hen voor wie kol. 3 bestemd is. 1 • 

Opmerkingen. 
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28 D E C E M B E R . 1920 

1

28 December 1920. WET tot uitbreiding van 
de gemeente A rnsterdam met deelen van 
de gemeenten W estzaan, Zaandam, Oostzaan, 
Diemen, Oude,·-Amstel en Nieuwer-Amstel, 
een gedeelte van het open IJ en van 
de Zuiderzee, benevens met de gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Water
graafsmee,· en °8/oten. S. 919. 

WIJ WILHELMINA, ENZ • • .• doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het- wenschelijk is het grondgebied der 
gemeente Amsterdam uit te breiden door toe
voeging van deelen der gemeenten W estzaan, 
Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-A,nstel en 
Nieuwer-Amstel, van een gedeelte van het 
open IJ en van de Zuiderzee en van de ge
meenten Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
W atergraafsmeer en Sloten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal hebben goedgevonden en verstaan 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze; 

ALGEMEENE BEPALING. 

Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1921 
wordt de gemeente Amsterdam uitgebreid met: 

a. de deelen van de gemeenten W estzaan, 
Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel, 
Nieuwer-Amstel, een gedeelte van het open IJ 
en van de Zuiderzee binnen de grenslijnen, in 
§ 1 aangegeven ; 

b. de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, 
Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten. 

§ 1. Toevoeging van deelen van gemeenten, 
van het open I J en van de Zuiderzee. 

2. De grens tusschen de vergroote gemeente 
Amsterdam en de verkleinde gemeente Westzaan 
vangt aan bij het snijpunt van het verlengde 
van de scheiding tusschen de perceelen, op 
10 Juli 1919 kadastraal bekend gemeente 
Westzaan, Sectie D, nos. 864 en 1210 (Noordzee
kanaal), die loopt ongeveer in de richting 
westoost, met de grens tusschen de gemeenten 
W estzaan en Zaandam ; 

volgt westwaarts dat verlengde en de ver
melde scheiding tot het snijpunt daarvan 
met het verlengde van de grens tusschen de 
gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
eenerzijds en de gemeente Sloten anderzijds ; 

kruist gemeld perceel n°. 1210 volgens het 
verlengde van laatstgenoemde grens tot het 
punt, waar de gemeenten Westzaan, Haarlem
merliede en Spaarnwoude en Sloten samen
komen. 

3. De grens tusschen de vergroote gemeente 
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1920 28 D E C E M B E R. 1108 

Amaterdam en de verkleinde gemeente Zaandam, 1 tusschen de vermelde perceelen nos. 1097 en 
loopt langs de hierna omschreven lijn, in welke I 1425; 
omschrijving met de aangehaalde perceelen 

I 
l()<>. vo\gt de scheiding tusschen perceelen 

bedoeld zijn die der kadastrale gemeente I nos. 1279 en 1275 eenerzijds en vermeld perceel 
Zaandam volgens den toestand van 10 Juli 1919. 1 n°. 1425 anderzijds; 

1°. De grens vangt aan bij het punt van 11°. volgt de scheiding tusschen vermeld 
samenkomst van de soheiding tussohen de · perceel n°. 1275, de peroeelen nos. 1274, 1273, 
peroee!en E nos. 650 en · 582 met de grenslijn 1

1

1212, 1066, 1065 en 1062 eenerzijds en peroeel 
tussohen de gemeenten Zaandam en Amaterdam; , n°. 1276 anderzijds; 

2°. volgt die soheiding en verder de soheiding 12°. volgt de soheiding tussohen peroeel 
tussohen de peroeelen E nos. 584 en 608, n°. 1215 eenerzijds en vermeld perceel n°. 1276 
K. nos. 5148, 4911, 5017, 5020, 5019, 5018, en de peroeelen nos. 1388 en 744 anderzijds; 
5042, 5041 en Enos. 613, 451 en 450 eenerzijds 13°. volgt de soheiding tussohen peroeel 
en vermelde peroeelen E n°. 582, zoomede de n°. 743 en vermeld peroeel no. 744; 
peroeelen Enos. 612 en 171 anderzijds; 14°. volgt de scheiding tussohen vermeld 

3°. volgt daarna· de zuidelijke soheiding peroeel n°. 744 en peroeel n°. 728; 
van het peroeel E n°. 420, zoomede westwaarts 15°. volgt de scheiding tussohen vermeld 
het verlengde van die soheiding tot het snijpunt peroeel n°. 728 en de peroeelen nos. 726 en 716 
daarvan met de grens tussohen de gemeenten eenerzijds en vermeld peroeel n°. 1388 zoomede 
W e.stzaan en Zaandam. peroeel n°. 867 anderzijds ; 

4. De grens tussohen de vergroote gemeente 16°. volgt de soheiding tussohen vermeld 
Amaterdam en de verkleinde gemeente Oostzaan peroeel n°. 716 en vermeld perceel n°. 1388: 
loopt langs de hierna omsohreven lijn, in welke 17°. volgt de soheiding tussohen vermeld 
omschrijving met de aangehaalde perceelen perceel n°. 716 en peroeel n°. 1325 tot het 
bedoeld zijn die der kadastrale gemeente snijpunt van deze soheiding met een lijn, 
Oostzaan, Seotie B, voor wat betreft de nummers gaande door vermeld peroeel n°. 1325 op 1 M. 
1080, 1040, 1041, 587 en 1029 en seotie C voor afstand van de naastbij gelegen noord-oostelijke 
wat betreft de overige nummers, en we! volgens grens van vermeld peroeel n°. 1388; 
den toestand van 13 Juni 1919 voor wat betreft 18°. volgt een lijn door vermeld peroeel 
de vermelde nummers van Sectie B en volgens n°. 1325 en door de perceelen nos. 1408 en 872 
den toestand van 17 Juli 1919 voor wat betreft op 1 M. afstand van de naastbij gelegen grens, 
de vermelde nummers van Seotie C. van vermeld peroeel n°. 1388 ; 

1 °. De grens vangt aan bij het snijpunt 19°. volgt een lijn door vermeld peroeel 
van het verlengde van de zuid-oostelijke grens n°. 872 op 1 M. afstand van de naastbij gelegen 
van peroeel n°. 1040 met de grens tussohen de grens van de peroeelen nos. 871 en 1418; 
gemeenten Oostzaan en Landsmeer; 200. volgt een lijn door peroeel n°. 1442 

2°. volgt zuid-westwaarts dat verlengde, op 1 M. afstand van de naastbij gelegen grens 
zoomede de vermelde grens van vermeld van de peroeelen nos. 1418, 1417, 1380 en 
perceel n°. 1040 tot peroeel n°. 1041; andermaal van vermeld peroeel n°. 1418; 

3°. volgt de soheiding tussohen laatstver- 21°. volgt zuid-oostwaarts de soheiding 
meld peroeel en peroeel n°. 1080 ; tussohen de peroeelen nos. 244 en 1442 ; 

4°. volgt westwaarts andermaal de vermelde 22°. volgt westwaarts de soheiding tussohen 
zuid-oostelijke scheiding tot perceel n°. 587 ; peroeel n°. 244 eenerzijds en vermeld peroeel 

5°. volgt de soheiding tussohen de vermelde n°. 1418, peroeel n°. 1372, weder vermeld perceel 
peroeelen nos. 1080 en 587; n°. 1418, peroeel n°. 1257 en andermaal vermeld 

6°. volgt westwaarts de lijn tussohen peroeel n°. 1418 anderzijds; 
peroeel n°. 1029 en de noordelijke grens van 23°. volgt de scheiding tussohen peroeel 
vermeld peroeel n°. 1080; n°. 1416 en vermeld peroeel n°. 1418; 

70_ kruist vermeld peroeel n°. 1029 volgens 240_ kruist vermeld peroeel n°. 1418 volgens 
het verlengde van de laatst vermelde lijn tot het een loodlijn op laatsttermelde scheiding in 
snijpunt van dat verlengde met de soheiding haar westelijk eindpunt opgericht ; 
tussohen de Secties B en C ; 25°. volgt westwaarts de zuidelijke soheiding 

8°. snijdt peroeel n°. 1425 volgens de lijn van laatstvermeld perceel, zoomede het ver
gaande van laatstvermeld snijpunt tot het lengde daarvan tot het punt van samenkomst 
zuidelijkste punt van perceel n°. 1097 ; met · de grens tussohen de gemeenten Zaandam 

9°. volgt noord-westwaarts de soheiding en Oostzaan. 
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5. De grens tusschen de vergroote gemeente J tusschen vermeld perceel B ong,eriummerd 
Amsterdani en de verkleinde gemeente Diemen : en B n°. 740 eenerzijds en de perceelen B nos. 
loopt langs de hierna omschreven lijn, in welke i 802, 801, 699 en 700 anderzijds ; 
omschrijving met de aangehaalde perceelen ; 3°. volgt de scheiding tusschen vermeld 
bedoeld zijn die der kadastrale gemeente Die- ' perceel B n°. 700 zoomede de perceelen B nos. 
men, volgens den toestand van 12 Mei 1914. 

1 
172, 171, 170 en 169 eenerzijds en perceel B 

1°. De grens vangt aan bij het noord- I n°. 433 anderzijds; 
oostelijkste punt van perceel B n°. 431 ; I 4°. kruist perceel B n°. 835 in de richting 

20, volgt zuidwaarts de scheiding tusschen van het snijpunt van de westelijke scheiding 
dat perceel en perceel B ongenummerd (Diemer- I van laatst vermeld perceel met de scheiding 
dijk) eenerzijds en het IJ benevens perceel B tusschen de perceelen A nos. 414 en 415; 
n°. 430 (Diemerdammersluis) anderzijds; ' 5°. volgt de scheiding tusschen de beide 

3°. volgt de scheiding tusschen vermeld ' laatst vermelde· perceelen ; 
perceel B n°. 431 en de perceelen B nos. 251, : 6°. krmst perceel A n°. 417 (spoorweg 
252, 253, Anos. 345, 344, 346, 347, 1066 en 1320 i Amsterdam-Abcoude) in de richting van het 
eenerzijds en perceel B n°. 468 (De Dieme), i snijpunt van de westelijke scheiding van dit 
470 en 469 anderzijds; met dien verstande dat J perceel met de scheiding tusschen de perceelen 
de gemeentegrens zich wijzigt met den eigen- A nos. 363 en 416; 
domstoestand van de perceelen, zooals de Wet 70_ volgt de scheiding tusschen de vermelde 
ten opzichte van bevaarbare meeren aangeeft; perceelen A nos. 417 en 416 ; 

4°. volgt de scheiding tusschen vermeld so. volgt de scheiding tusschen vermeld 
perceel A n°. 1320 en perceel A n°. 1321 ; perceel A n°. 416, benevens de perceelen A 

5°. volgt de scheiding tusschen de perceelen I nos. 116, 114, 123, 132, 133, 156, 155, 154, 
An°. 1334 en An°. 1333 tot het punt, waar deze ' 151, 180, 183, 184, 198, 196, 216, 228, 229, 264, 
scheiding het verlengde van den westelijken I 283,295,307,312,324,325,335 en 350 eenerzijds 
muur van de sluiswachterswoning A n°. 1209 i en de perceelen Anos. 355, 122, 354, 353 ander-
snijdt; : zijds ; 

6°. kruist vermeld perceel A n°. 1333 [ 90, volgt zuid-westwaarts en daarna west
(Merwedekanaal) en gedeeltelijk perceel A I waarts· de scheiding tusschen de sectien A en B 
n°. 1330 volgens dat verlengde; ; van de gemeente Ouder-Amstel; 

7°. volgt de grenslijn van vermeld perceel 10°. eindigt bij de aansluiting van die schei-
A n°. 1209 zoodanig, dat dit perceel geheel I ding aan de grens tusschen de gemeentenOuder-
blijft behooren tot de gemeente Diemen; 1 Amstel en Nieuwer-Amstel. 

8°. volgt de verbindingslijn tusschen het 7. De grens tusschen de vergroote gemeente 
zuidelijkste hoekpunt van vermeld perceel A I Amsterdam. en de verkleinde gemeente Nieuioer
n0. 1209 en het oostelijkste hoekpunt van I Amstel loopt Jangs de hierna omschreven lijn, 
perceel A n°. 1130 ; ' in welke omschrijving met de aangehaalde 

9°. volgt de scheiding tusschen laatst ! perceelen bedoeld zijn die der kadastrale 
vermeld perceel en perceel A n°. 1257 en ' gemeente Nieuwer-Amstel volgens den toestand 

100. eindigt bij de aansluiting van deze I van 12 Mei 1914 voor wat betreft de nummers 
scheiding aan de grens tusschen de gemeenten : van Sectie V en de nummers 13, 12, 8, 1207, 
Diemen en W atergraafsmeer. I 1354, 112 en 113 van Sectie G, volgens den 

6. De grens tusschen de vergroote gemeente j toestand van 22 Mei 1914 voor wat betreft 
Amsterdam en de verkleinde gemeente Ouder- de vermelde nummers van de sectien H en I, 
Am.,tel Joopt langs de hierna omschreven lijn, volgens den toestand van 26 Februari 1920 
in welke omschrijving met de aangehaalde voor wat betreft de nummers 1992, 1990, 
perceelen bedoeld zijn die der kadastrale 1989 en 1988 van Sectie G en volgens den 
gemeente Ouder-Amstel volgens den toestand toestand van 11 December 1916 voor wat betreft 
van 12 Mei 1914. de overige vermelde nummers van Sectie G. 

1°. De grens vangt aan bij het snijpunt 1°. De grens vangt aan bij het punt, ge. 
van de grens tusschen de gemeenten Ouder- legen in de grens tusschen de gemeenten 
Amstel en Watergraafsmeer en de scheiding Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, op een afstand 
tusschen het perceel B ongenummerd (groote van 20 M. ten zuiden van het verlengde van 
weg van Utrecht naar Amsterdam) en perceel B de scheiding tusschen de sectien E en I van de 
n°. 843; gemeente Nieuwer-Amstel; 

2°. volgt deze scheiding en de scheiding 2°. kruist de perceelen I nos. 1977 (De 
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AnMtel), 1978, 1979 en 1980 tot en in de richting 8. Bij de gemeente Amsterdam worden 
van het zuid-oostelijk hoekpunt van perceel I gevoegd het gedeelte van het open IJ en dat 
n°. 1847 ; van . de Zuiderzee ten noorden en ten westen 

3°. volgt de scheiding tusschen vermeld van de lijn, die : 
perceel n°. 1847, alsmede de perceelen I nos. 1°. aanvangt bij het noord-oostelijkste punt 
2093, 1963, andermaal 2093 en H nos. 1637 van het perceel op 12 Mei 1914 kadastraal 
en 1636, eenerzijds en vermeld perceel n°. 1980, bekend gemeente Diemen, sectie B no. 431; 
alsmede de perceelen In°. 1122 en H nos. 1635, 20. volgt noordwaarts de oostelijke raaklijn, 
1634, 1527 en 1529 anderzijds ; i gaande door dit punt en getrokken aa.n den cir-

40. volgt de scheiding tu schen de perceelen kelomtrek beschreven met een straal van 12 M. 
H n°. 1529 en G n°. 1096 tot een punt in het uit het middelpunt van den kop van den 
verlengde van de scheiding tu schen de perceelen strekdam ten zuiden van het Vuurtoreneiland 
G nos. 1694 en 1696; tot het raakpunt; 

5°. kruist westwaarts volgens dat verlengde 3°. volgt noordoostwaarts de raaklijn, gaan• 
vermeld perceel G n°. 1096 en perceel G n°. 930 de door dit punt en getrokken aan de zeezijde 
(Amstelveenscheweg); van een cirkelomtrek, beschreven met een 

6°. volgt de scheiding tusschen perceel G straal van 300 M. uit het punt van samenkomst 
n°. 1694 eenerzijds en vermeld perceel G n°. 1696 van de grenslijn tusschen de gemeenten Ransdorp 
zoomecle perceel n°. 1695 anderzijds; en Broelc in Waterland met de grenslijn tusschen 

7°. volgt de scheiding t usschen vermelcl die gemeenten en de Zuiderzee, tot het raakpunt 
perceel G n°. 1694 en perceel G n°. 1841 ; aan laatstbeschreven cirkelomtrek; 

8°. volgt de scheiding tusschen perceel G 4°. volgt den straal van dezen cirkelomtrek 
n°. 1862 en vermeld perceel G n°. 1841 ; tot het :m.iddelpunt. 

9°. kruist vermeld perceel G n°. 1841 9. 1. Gedeputeerde Staten van Noord-
westwaarts volgens het verlengde van de holland stellen onder Onze goedkeuring voor de 
scheiding tusschen perceel G n°. 1858 en vermeld gemeenten Amsterdam, Zaandam, Oostzaan, 
perceel G n°. 1841 ; Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel over 

10°. volgt de scheiding tusschen vermeld 1921 en volgende jaren vast : 
perceel G n°. 1841 eenerzijds en vermeld perceel a. de vermindering, bedoeld bij art. 9bis, . 
G n°. 1858, zoomede de perceelen G nos. 1857, eerste lid, der wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
1856, 1854, 1853, 1852, 1850, 1849, 1848, 1846, n°. 156), zooals dat artikel is vastgesteld bij de 
1845, 1844, 1843, 1842, 1 16, 1818, 1819, 1820, wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad n°. 151) ; 
1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830, b. de bij art. XVII der wet van 14 Juli 1919 
183}, 1 33, 1834, 1835, 1838 en 1839 anderzijds ; (Staatsbladn°. 493) voorgeschreven vermindering 

ll 0. volgt de scheiding tusschen de perceelen van de vergoeding volgens de artikelen 48 tot 
G nos. 1992, 1990, 1989 en V n°. 199 eenerzijds en met 48quater der wet tot r egeling van het 
en vermeld perceel G n°. 1 39, zoomede de lager onderwijs. 
perceelen G nos. 113, 112, 1354 (Kerremelksgat), 2. Bij de vaststelling van de verminderingen, 
1988, 1209, 1208, 1207, 8 en 12 anderzijds; in het eerste lid bedoeld, voor de gemeente 

12°. volgt de scheiding tusschen perceel G A11Mterdam wordt rekening gehouden met 
n°. 13 en vermeld perceel V n°. 199 tot het hetgeen ter zake van de in het eerste lid ge
snijpunt met het verlengde van de noordelijke noemde wetten aan die gemeente toekomt in 
grens van perceel V n°. 33; verband met de toevoeging van de gemeenten 

13°. kruist volgens dat verlengde vermeld Builcsloot, Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafs-
prrceel V n°. 199 ; meer er! Slaten. 

14°. volgt de vermelde noordelijke scheiding, 10. Aan de gemeenten Oostzaan, Zaandam, 
zoomede de scheiding tusschen het ad 11 °- 13° Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, 
vermeld perceel V n°. 199 eenerzijds en de wordt, indien de Raad der betrokken gemeente 
perceelen V nos. 34, 195, 36, 38, 39, 61, 84, daartoe aan Gedeputeerde Staten van Noord-
83 en 82 anderzijds ; holland v66r 1 April 1921 het verzoek doet, 

150, kruist nogmaals perceel V n°. 199, door de gemeente Amsterdam eene schadeloos
thans in de richting van het snijpunt van de stelling uitgekeerd, waarvan het bedrag wordt 
grens tusschen de gemeenten Nieuwer-Amstel bepaald door Gedeputeerde Staten voornoemd 
en H aarlemmermeer met de scheiding tusschen of, in hooger beroep, door Ons, den Raad van 
vermeld perceel V n°. 199 ~n perceel V n°. 4, State gehoord. 
tot gemeld snijpunt. 11. 1. De schadeloosstelling bestaat in de 
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beta1ing jaarlijks van een afloopend bedrag dan I 
wel geheel of gedeeltelijk ter vervanging daarvan , 
in de betaling van een bedrag in eens. 

2. De schadeloosstelling wordt berekend 
naar den toestand op 31 December 1920. 
Bij die berekening zal in het bijzonder worden 
gelet op bet geldelijk nadeel, hetwelk de vet
kleinde gemeente in hare inkomsten lijdt door 
verminderde opbrengst aan belastingen, in
komsten uit bedrijven en goederen, uitkeering 
krachtens de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad 
no. 156) of de vermindering volgens art. XVII 
der wet van 14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) 
tot wijziging der wet op het lager onderwijs, 
met inachtneming daartegenover van bet bedrag, 
waarmede de gemeente, tengevolge van de 
verkleining van haar gebied, hare uitgaven 
zal kunnen . beperken. 

3. Schadeloosstelling, bestaande in de be
taling van een bedrag in eens, wordt berekend 
door kapitalisatie, tegen een rentevoet van 
5. percent, van de uitkeeringen, welke zouden 
moeten geschieden, indien de schadeloosstelling 
bestond in de betaling j aarlijks van een afloopend 
bedrag. 

12. 1. . Gedeputeerde Staten hooren den 
Raad van Amsterdam over het verzoek en zen
den, nadat dit ad vies is ingekomen, een afschrift 
daarvaii aan den verzoeker. 

2. De mondelinge behandeling van het 
verzoek, van de daaromtrent ingewonnen ad
viezen en van bezwaarschriften geschiedt in 
openbare vergadering volgens de daaromtrent 
geldende ,,Regelen door Gedeputeerde Staten 
van Noordholland in acht te nemen bij de 
voorbereiding van de beslissing van geschillen 
en in alle andere gevallen, die daarvoor in 
aanmerking komen". 

3. De mondelinge behandeling vindt niet 
plaats, indien de Raad van Amsterdam ver
klaart zich met het gevraagde bedrag aan 
schadeloosstelling te kunnen vereenigen of, 
indien de verzoeker bezwaren, door den Raad 
van Amsterdam geopperd, gegrond verklaart. 
De Raad van Amsterdam wordt geacht zich 
met het verzoek om schadeloosstelling te hebben 
vereenigd, indien het advies van dien Raad, 
bedoeld in het tweede lid van dit artikel, 
niet bij Gedeputeerde Staten is ontvangen drie 
maanden na den datum, waarop dat College 
het · verzoek om schadeloosstelling aan den 
Raad van Amsterdam deed toekomen. De 
beslissing van Gedeputeerde Staten wordt, 
met redenen omkleed, medegedeeld aan den 
verzoeker, aan den Raad van Amsterdam 
zoomede aan den Minister van Binnenlandsche 
Zaken. 

4. Gedurende dertig vrije dagen kan 
zoowel de verzoeker als de Raad van Amsterdam 
tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
bij Ons in beroep komen. De Minister van 
Binnenlandsche Zaken geeft van een ingesteld 
beroep dadelijk kennis aan Gedeputeerde 
Staten en aan het belanghebbend gemeente
bestuur. 

5. Onze beslissing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in de Neder
landsche Staatscourant opgenomen. 

13. 1. De uitkeering van het bedr~g in 
eens heeft plaats binnen zes maanden, nadat de 
beslissing van Gedeputeerde Staten in kracht 
van gewijsde is gegaan of door Ons in hooger 
beroep is beslist, met vergoeding van 5 percent 
rente per jaar van 1 Januari 1921 af. 

2. Ten opzichte van een jaarlijks terug
keerend bedrag wordt in de beslissing · eene 
regeling omtrent de uitkeering opgenomen. 

14. 1. De gemeente Amsterdam treedt 
onder nader door Ons t e geven regelen in alle 
rechten en verplichtingen, welke voor de 
verkleinde gemeenten uit toepassing van de 
artikelen 30 en 33 der Woningwet voortvloeien, 
voor zooveel het voorschotten en bijdragen 
betreft voor woningen, welke zijn of warden 
gebouwd op het naar de gemeente Amsterdam 
overgaand gebied. 

2. Zij vergoedt aan de verkleinde gemeenten 
bet bedrag, hetwelk door deze, krachtens 
artikel 30 der W oningwet, aan daar genoemde 
lichamen sinds hunne oprichting is bijgedragen, 
voorzooveel het woningen betreft, als bedoeld 
in het eerste lid van <lit artikel. 

3. Op de bepaling van het bedrag van deze 
vergoeding zijn de artikelen 10-13 van toe
passing. 

15. 1. Ten opzichte van hen, die bij een 
der gemeenten, waarvan deelen bij de gemeente 
Amsterdam worden gevoegd, in dienst zijn en 
die tengevolge van deze wet hunne betrekking 
verliezen, is het bepaalde in artikel 20 van toe
passing. 

2. De Burgemeesters, Secretarissen en Ont
vangers, die 1 Januari 1921 in dienst van de 
verkleinde gemeenten zijn, ontvangen, zoolang 
zij die betrekking bekleeden, telken jare eene 
vergoeding ten bedrage van hetgeen hunne 
jaarwedde minder beloopt dan zij krachtens 
de op gemeld tijdstip geldende regeling bij 
ongewijzigd voortbestaan van hunne gemeente 
zouden hebben verkregen. Die vergoedingen 
komen ten laste van de betrokken gemeenten, 
doch warden aan deze door de gemeente 
Amsterdam teruggegeven. 

16. 1. Het perceel kadastraal bekend 
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gemeente Ouder-Amstel, Sectie A n°. 615, 
blijft met de daarop v'oorkomende aan die 
gemeente toebehoorende opstallen, het eigendom 
van de gemeente Ouder-Amstel. 

2. De algemeene begraafplaats ,,Zorgvlied" 
benevens de perceel«in, die op 1 Januari 1921 
daaraan belenden en het eigendom zijn van de 
gemeente Nieuwer-Amstel, blijven het eigendom 
van deze gemeente. 

17. 1. Alie kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend het overgaande gebied betreffende, 
worden overgedragen aan de gemeente Amster
darn. 

2. Het Bestuur dezer gemeente heeft te 
alien tijde het recht kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der verkleinde gemeenten. 

18. 1. De ingezetenen, die gevestigd zijn 
in het gebied, dat naar Amsterdam overgaat, 
worden voor de verkiesbaarheid tot leden·van 
den nieuwen Raad en voor de toepassing 
van artikel 7 der Kieswet bij de verkiezing 
van de leden van dezen R aad van 1 Januari 1921 
af als ingezetenen van Amsterdam beschouwd. 

2. Het bestuur van elk der betrokken ge
meenten zendt v66r 8 Januari 1921 aan Burge
meester en Wethouders van Amsterdam een 
uittreksel uit de kiezerslijst, bevattende de 
namen van de kiezers, die gevestigd zijn op 
het gebied, hetwelk naar die gemeente over
gaat. 

3. De namen der op die uittreksels voor
komende personen worden afgevoerd van de 
kiezerslijst, waarop zij voorkwamen. Zij wor
den door Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam toegevoegd aan de kiezerslijst van 
de gemeente Amsterdam en vormen daarmede 
een geheel. 

§ 2. Uitbreiding van de gemeente Amsterdam 
met de gemeenten Buiks/,Oot, Nieuwendam, 

Ransdorp, W atergraa/smeer en Sl,oten. 

19. Alie bezittingen en lasten der vijf 
met Amsterdam vereenigde gemeenten gaan 
over op de gemeente Amsterdam, zonder dat 
daarvoor eene nadere akte gevorderd wordt. 
Voor zooverre overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

20. 1. Aan de burgemeesters en de vaste 
ambtenaren der vijf met Amsterdam vereenigde 
gemeenten, die ten gevolge van ·de vereeniging 
worden ontslagen en op 1 Januari 1921 den 
leeftijd van 50 jaar nog niet hebben bereikt, 
wordt uiterlijk tot 1 Januari 1931 en voor 
zoover zij dien leefiijd op gezegden datum, 
wel hebben bereikt, tot aan het tijdstip waarop 

hunne pensioengerechtigdheid intreedt, ten 
laste van de gemeente Amsterdam een wacht
geld verleend tot het gezamenlijk bedrag van 
de inkomsten, die zij in hunne opgeheven 
betrekkingen laatstelijk v66r 1 Januari 1921 
hebben genoten, met dien verstande, dat voor 
·hen, wier wedden door of van wege het bestuur 
van een dier vijf gemeenten werden geregeld, 
die wedderegeling geldt, welke laatstelijk 
v66r 1 Juli 1920 is tot stand gekomen. 

2. Indien zij in de termen vallen om pensioen 
te genieten, wordt het wachtgeld verleend 
tot een bedrag, gelijk aan het verschil tusschen 
dat pensioen en hunne inkomsten voren ver
meld. 

3. Het wachtgeld wordt genoten, totdat 
zij daartoe benoemd door de Overheid, eene 
ten minste gelijk bezoldigde andere openbare 
betrekking zullen hebben aanvaard, met dien 
verstande, dat bij aanvaarden van eene minder 
bezoldigde betrekking het wachtgeld met het 
bedrag van die bezoldiging zal worden ver
minderd. 

4. Bij verlies v66r 1 Januari 1931 van de 
betrekking, welke tot onthouding, intrekking 
of vermindering van wachtgeld leidde, wordt 
dit laatste geheel of gedeeltelijk toegekend, 
tenzij het verlies het gevolg was van eigen 
verzoek, gegrond op niet door Gedeputeerde 
Staten van Noordholland deugdelijk verklaarde 
redeneo.. 

5. Gelijkgesteld met de vaste ambtenaren 
worden zij, die op het tijdstip der vereeniging 
gedurende ten minste een jaar onafgebroken 
in tijdelijken of lossen dienst van een der v.ijf 
gemeenten zijn. 

6. Gelijk gevolg als aan het aanvaarden 
van eene betrekking zal zijn verbonden aan. 
eene benoeming door de Overheid tot eene 
ten minste gelijkbezoldigde en gelijkwaardige 
betrekking, ook al wordt deze benoeming niet 
aangenomen, tenzij deze niet-aanneming ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Noordholland deugde
lijk worden verklaard. 

7. Onder gelijkbezoldigde en gelijkwaardige 
betrekking wordt verstaan eene betrekking 
of vereeniging van betrekkingen, welke den· 
ambtenaar eene minstens gelijke bezoldiging 
e overeenkomstige positie oplevert als hij in 
zijne vroegere functien tezamen in dienst 
der opgeheven gemeente of gemeenten laatstelijk 
v66r de opheffing genoot krachtens de wedde
regeling, in het eerste lid bedoeld. 

8. Na verloop van den in het eerste lid 
genoemden termijn van tien jaren, of vroeger, 
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indien de betrokkene den hoogsten leeftijd I in dezelfde verhouding als op 31 December 1920 
heeft bereikt, waarop hij, bij niet opheffing de uitkeeringen ingevolge art.10 der wet 
van zijn ambt of betrekking en bij voortge- van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156) staan tot 
zette handhaving daarin wegens bet bereiken de door genoemde ambtenaren genoten jaar
van den vastgestelden hoogsten leeftijd, waarop· wedden. 
bet dienstverband moet eindigen, ontslag zou 23. 1. De ingezetenen der vijf met Am.ster
hebben verkregen, wordt hem verder ten laste dam vereenigde gemeenten worden voor de 
van de gemeente A,naterdam een pensioen verkiesbaarheid tot ieden VIJ,n den nieuwen 
verzekerd, gelijk a.an het hoogste . pensioen. Raad van Amsterdam en voor de toepa.ssing 
dat aan den rang of de klasse, waarin de van artikel 7 der Kieswet bij de verkiezing 
betrok.kene werkzaam is geweest onmiddellijk van de leden van dezen Raad van 1 Januari 1921 
v66r de opheffl,ng zijner betrekking bereik- af als ingezetenen van A,naterdam beschouwd. 
baa,r is. 2. De bestaande kiezerslijsten der vijf met 

9. De tijd, die krachtens deze wet op wacht- Am,Bterdam vereenigde gemeenten worden door 
geld wordt doorgebracht, wordt als diensttijd burgemeester en wethouders van Amaterd<tm 
in den zin van de Pensioenwet voor de ge- toegevoegd aan de kiezerslijst van de gemeente 
meenteambtenaren 1913 aangemerkt. Amsterdam en vormen daarmede een geheel. 

10. Hoofden en onderwijzers van openbare 
scholen hebben voor eenmaal de keuze om § 3. Overige bepalingen. 

aanspraak te maken voor het verkrijgen van 
wachtgeld, hetzij volgens deze wet, hetzij 
volgens art. 41 der Wet tot regeling van het 
Lager Onderwijs. 

11. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
van A11l,8terdam benevens den belanghebbende 
of diens gemachtigde gehoord, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Noordholland. 

21. 1. Ter zake van bijdrage voor eigen 
pensioen en van dat voor hunne weduwen 
en weezen, zijn ten opzichte van hen, die in 
dienst bij de gemeente Amsterdam overgaan 
en van hen, die waohtgeld gen.ieten krachtens 
de bepalingen van artikel 20, de te Arnsterdam 
geldende .bepalingen van toepassing, met dien 
verstande, dat over bet bedrag van hunne 
maximum-wedde of wedden, volgens de wedde
regeling, in artikel 20, eerste lid, bedoeld, 
door hen geen hoogere lasten verschuldigd 
zullen zijn, dan berekend naar de bepalingen, 
die laatstelijk v66r 1 Juli 1920 in hunne opge
heven gemeente van kracht waren. 

2. De bijdragen, ingevolge de Weduwen- en 
Weezenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 
verschuldigd door gepensionneerde gemeente
ambtenaren, die op het tijdstip der vereeniging 
in dienst der opgeheven gemeente werkzaam 
waren, komen ten laste van de gemeente 
Amsterdam. 

3. Het laatste lid van artikel 20 is van 
toepassing. 

22. Gedurende den tijd, dat de burge• 
meesters en de secretarissen der opgeheven 
gemeenten wachtgeld genieten krachtens art. 20, 
zal de gemeente A11l,8terdam van het Rijk eene 
bijdrage in die wachtgelden ontvangen en wel 

24. 1. Zij, die gevestigd zijn op het naar 
Amsterdam overgaand gebied en voor de lichting 
der militia van 1921 zijn ingeschreven in een 
der gemeenten, die geheel of gedeeltelijk naar 
A11l,8terdam overgaan, blijven voor de toepassing 
van de Militiewet en van de te harer uitvoering 
gegeven voorschriften beschouwd worden als 
militieplichtigen van de gemeente, waar hunne 
inschrijving voor de militie plaats had. Het
geen echter te hunnen aanzien overeenkomstig 
genoemde wet en de te barer uitvoering gegeven 
voorschriften zou moeten gedaan worden door 
den burgemeester der gemeente, waar zij voor 
de militie zijn ingeschreven, geschiedt na het 
in werking treden van deze wet door den burge
meester der gemeente A11l,8terdam. 

2. Zij, die gevestigd zijn op bet naar Amster
dam overgaand gebied en voor de lichting der 
militie van 1922 zijn of worden ingeschreven, 
dan we! voorkomen in bet regjster, bedoeld 
in art. 87 der Mil.itiewet, in dat, bedoeld in art. 
26 der Landweerwet of in dat, bedoeld in art. 5, 
der Landstormwet, worden overgeschreven 
op de registers der gemeente Amsterdam. 

3. Tot vorenbedoeld einde zenden de burge
meestei-s der gemeenten W eatzaan, Zaandam, 
Ooatzaan, Diemen, Ouder-Amatel en· Nieuwer
A11l,8tel aan den burgemeester der gemeente 
Amsterdam v66r 8 Januari 1921 eene opgave 
van de namen van de personen, in het lste 
en 2de lid bedoeld, die vermeld zijn in de ge
noemde registers en op de lijst, bedoeld in art. 41 
van bet Militiebesluit II (Staatsblad 1912, 
no. 276). 

4. De inschrijving voor de militie van hem, 
te wiens aanzien of door wien het verzuim 
begaan is, bedoeld in art. 18 der Militiewet, 
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en die gevestigd is op het naar Amsterdam , de gemeente met de hem opgedragen uitvoering 
overgaand gebied der gemeenten W estzaan, van wetten, algemeene maatregelen van be
Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ozukr-Amstel en stuur, provinciale verordeningen en gemeente
Nieuwer-Arnstel, geschiedt door den burge- verordeningen een door hem aan te wijzen 
meester van Amsterdam. ambtena.ar te belasten. 

25. In het grondgebied, dat bij deze Wet 2. Die ambtenaar kan, in afwijking van het 
aan de gemeente Amsterdam wordt toegevoegd, in artikel 149 der Gemeentewet bepaalde, 
blijven de bestaande plaatselijke verordeningen ambtenaar van den burgerlijken stand zijn 
van kracht, totdat deze door den Raad van en tevens commissaris van politie. 
Amsterdam zijn gewijzigd of door andere zijn 3. Wijst het gemeentebestuur als plaats 
vervangen. voor een verhoor een der hulpsecretarieen aan, 

26. 1. In de verordening tot heffing van dan is het bevoegd elm of meer ambtenaren 
een hoofdelijken omslag of andere directe met het houden van dat verhoor te belasten, 
belasting naar het inkomen en in die tot heffing ook, wanneer bij wettelijk voorsch:rift een ver
van opcenten op de hoofdsom der personeele hoor wordt voorgeschreven ten overstaan 
belasting kunnen voor verschillende gedeelten van het gemeentebestuur of een of meer 
van de gemeente Amsterdam verschillende zijner leden. 
regels gelden. 29. 1. Tot 1 Januari 1931 is de bepaling 

2. Behoudens de afwijking, die het verschil van art. 1, tweede lid, der Drankwet, voor 
in levensstandaard noodig mocht maken ten zooveel betreft den verkoop in eene voor het 
aanzien van de som, waarmede het geschat publiek toegankelijke localiteit, uitgezonderd 
of a,fgeleid inkomen verminderd wordt, en be- dien in een logement alleen a.an logeergasten, 
houdens de afwijking, die bij de regeling der niet van toepassing op het nieuwe gebied, 
stijging van opcenten op de hoofdsom der voor zoover op dat gebied gemelde wetsbepaling 
personeele belasting boven 50 het verschil in op 1 Januari 1921 niet van kracht is. 
huurwaarde mocht medebrengen, mogen de 2. Zij, die 31 December 1920 voorkomen 
in het eerste lid bedoelde verschillen slechts in op de lijst, vermeld in art. 13 der Drankwet, 
het voordeel zijn van de inwoners van die ge- voor een der gemeenten Zaandam, Oostzaan, 
deelten. Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel en 

27. 1, Gedeputeerde Staten van Noord- op genoemden datum in het naar Amsterdam 
holland kunnen, den Raad van Amsterdam overgaand dee! der zelfde gemeente wonen, 
gehoord, een of meer gedeelten van de ge- worden naar keuze al dan niet overgeschreven 
meente Amsterdam aanwijzen, waar hulp- op de lijst der gemeente Amsterdam, indien van 
secretarieen gevestigd zijn. hen daartoe v66r 1 April 1921 een verzoek 

2. Op elke hulp-secretarie ln.ulllen ten inkomt bij het bestuur der door hen. gekozen 
behoeve van het aangewezen gedeelte der ge- gemeente. De ingeschrevene, die 1 April 1921 
meente afzonderlijke bevolkingsregisters en op een overgaand gebied van een der genoemde 
registers van den burgerlijken stand gehouden gemeenten woont en van wien v66r dien datum 
worden. geen verzoek als vorenbedoeld is ingekomen, 

3. In of voor zoodanige hulp-secretarie wordt ambtshalve overgeschreven op de lijst 
zullen ten behoeve van het betrokken gedeelte voor de gemeente Amsterdam. 
der gemeente alle handelingen kunnen worden 3. De volgorde, waarin de overschrijving 
verricht, welke volgens wetten, algemeene I op de volgens het tweede lid aan te wijzen 
maatregelen van bestuut, provinciale verorde- lijst zal plaats hebben, wordt bepaald naar de 
ningen en gemeenteverordeningen in of v66r dagen, waarop de verzoeken om vergunning 
het huis der gemeente of ter gemeentesecretar-ie I van de over te schrijven personen bij de be
moeten plaats hebben. trokken gemeentebesturen inkwamen, met dien 

4. Met name voor het doen van huwelijks- ver tande, dat voor zoover verzoeken op den
afkondigingen en het sluiten van een huwelijk ·, zelfden dag inkwamen, de in leeftijd oudere 
wordt zoo' n hulpsecretarie geacht dee! van het verzoeker voorgaat. 
gemeentehuis uit te maken. 30. 1. Te beginnen met 1 Januari 1921 

28. 1. De burgemeester is onder zijne worden in alle wetten en daarop gegronde 
verantwoordelijkheid en behoudens de be- voorschriften, waarin de gemeenten Amsterdam, 
perkingen, welke door Ons mochten worden W estzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder
gesteld, bevoegd, om in elk der krachtens Amstel en Nieuwer-Amstel zijn genoemd, 
het vorige artikel aangewezen gedeelten van daaronder die gemeenten verstaan, zooals 
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zij bij de artikelen 1-8 dezer wet zijn ge• I a. de betrokken gemeentebesturen gehoord 
wijzigd. v66i· 1 Februari 1921 volgens het eerste lid, 

2. Op dat tijdstip vervalt in wetten en het aantal inwoners voor elke gemeente ; 
daarop gegronde voorschriften de vermelding b. voor Amsterdam binnen een maand 
als gemeente van ,,Buikswot", ,,N ieuwendam", na voormelde vaststelling, den Raad van 
,,Ransdorp", ,, Watergraafsmee:r" en ,,Sloten". Amsterdam gehoord, de verdeeling der gemeente 

3. De kringen der kantoren van de hypo- in kieskringen overeenkomstig a1·tikel 31 der 
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen Kieswet ; 
te Amsterdam, Haarlem en Hoorn zullen c. de dagen der candidaatstelling en der 
nader door Ons worden geregeld. I eventueele stemming voor de verkiezing van 

31. 1. In de tabel, bedoeld bij art. 5 der I leden van den Nieuwen Raad voor de ge
wet op de Personeele Belasting 1896, zooals die meente Amsterdam evenals den dag der eerste 
tabel sedert is gewijzigd, worden in de afdeeling vergadering van dien Raad, een en ander 
,,Noordholland" de volgende wijzigingen aan- 1 met dien verstande, dat die eerste vergadering 
gebracht. niet later plaats heeft dan 30 Juni 1921. 

2. In de l ste klasse wordt in plaats van 3. Met ingang van den dag waarop de eerste 
,,Amsterdam (stadsgedeelte aan beide zijden vergadering van den Nieuwen Raad van Amster
van het IJ)" gelezeu ·: ,,Amsterdam (stads- dam plaats heeft, is de oude Raad dier gemeente 

- gedeeite)". ontbonden. 
3. Uit de 2de klasse vervalt : ,,Sloten (Slote:r- 4. De leden van den nieuwen Raad der 

dijk, Baarsjes en Overtoom met tusschenliggende gemeente Amsterdam treden af op den eersten 
stadsbebouwing). Watergraafsineer". Dinsdag van September 1923. 

4. Uit de 3de kla.sse vervalt: ,,Ouder-Amstel 5. In de verkleinde gemeenten TVestzaan, 
(Omval)". , Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel 

5. Uit de 5de klasse vervallen : ,,Buiksloot" en Nieuwer-Amstel blijven de tegenwoordige 
en ,,Nieuwer-Ainstel (benoorden de Kalfjes- Raden tot den eersten Dinsdag van September 
iaan)". 1923 met het bestuur belast. 

6. In de 6de klas e wordt de omschrijving 33. 1. De deurwaarders bij de arrondisse-
van Amsterdam aldus gelezen: ,, Amste:rdam ments-rechtbank te Haarlem en die bij het 
(Amsterdammerpolder, Noorder IJpolder, ge- kantongerecht te Zaandam, aangesteld v66r 
deeite van sectie K, gelegen ten oosten van den 1 Januari 1921, zijn bevoegd hunne bediening 
Schellingwouderdijk, het gedeelte van de te blijven uitoefenen binnen de gedeelten der 
voornialige gemeente Sloten, voor zoover gemeenten Zaandam, W estzaan en Oostzaan, 
niet vallende in de lste klasse, de bij Amsterdam welke naar de gemeente Amsterdam overgaan. 
gevoegde gedeelten van Oostzaan, van Diemen, 2. Deze wet is niet van invloed op de 1 Ja
van Ouder-Amstel, voor zoover niet vallende nuari 1921 bij de arrondissements-rechtbank 
in de lste klasse, cle voormalige gemeente te Haarlem en bij het kantongerecht te Zaanda1n 
Nieuwendam, behalve de kadastrale sectie A aanhangige zaken, noch op de reeds gedane 
dier gemeente, en de voormalige gemeente dagvaardingen en oproepingen om voor die 
Ransdorp, behalve de buurt Schellingwoude)". rechtbank of dat kantongerecht te verschijnen, 

7. In de 6de klasse vervallen: ,,Nieuwendam noch op de reeds bepaalde comparitien, voor 
( ectie A)" en ,,Sloten (overig dee!)", voort den president van genoemde rechtbank te 
achter ,,Nieuwer-Ainstel" en achter ,,Ouder- houden. 
Amstel" de woorden ,,(overig dee!)". 3. De notarissen, ter standplaats Sloten, 

8. In de 7de klasse vervallen: ,,Nieuwendam Nieuwendam en Watergraafsmeer zullen van 
(overig deel)" en ,,Ransdorp (overig dee!)". 1 Januari 1921 af worden aangemerkt te zijn 

32. 1. Met afwijking van art. 3, tweede notarissen ter standplaats Amsterdam. 
lid, der Gemeentewet geldt tot aan de bekend- 4. De notarissen, aangesteld v66r 1 Januari 
making van de uitkomst van de eerstvolgende 1921, wier standplaats gevestigd is binnen 
tienjaarlijksche volkstelling voor de toepassing het rechtsgebied van de arrondissements
van art. 4 dier wet in de gemeenten Ainsterdam, rechtbank te Haarlem, zijn bevoegd hunne 
TVestzaetn, Zaandam, Oostzaan, Die1nen, Ouder- bediening te blijven uitoefenen binnen de 
Amstel en Nieuwe:r-Amstel het getal inwoners, gedeelten der gemeente Zaandain, Westzaan 
dat op 1 Januari 1921 volgens de bevolking - en Oostzaan, welke naar de gemeente Amsterdam 
registers aanwezig is. overgaan. 

2. Gedeputeerde Staten van Noordholland 34. Bijzondere lagere scholen gevestigd 
bepalen : of te vestigen in de gemeenten en gedeelten 
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van gemeenten, welke krachtens deze wet a.an 
de gemeente Amsterdam worden toegevoegd, 
worden voor de toepassing van de Wet tot re
galing van het Lager Onderwijs, geacht te zijn 
of te worden gevestigd in eene gemeente van 
minder dan 100,000 ingezetenen. 

35. Deze wet treedt in werking inet den dag 
na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgeg. 29 Dec. 1920.) 

zullen zijn wenschen of bezwa.ren ter kennis 
te brengen va.n bestuurders van den spoor
wegdienst; 

b. ter zake van disciplinaire straffen, be
houdens wanneer de straf bestaat in geldboete 
ten bedrage van een kwart dag bezoldiging of 
minder en de uitvoering van deze straf opge
sohort is, beroep zal openstaa.n bij een scheids
gerecht, da.t in hoogsten a.anleg eene met 
redenen omkleede uitspraak doct. De soheids
gereohten zullen zijn samengesteld uit epn lid 

I tevens voorzitter en verder uit vier leden, 
' wa.a.rva n door bestuurders van den spoorweg-
1 dienst en door den beambte of bediende, die ' 
i het beroep instelde, elk twee leden en hunile 

I 
pla.atsverva.ngers zullen worden a.angewezen, 
een en antler volgens regelen in de Reglementen 

' Dienstvoorwa.a.rden te · stellen. Een Seoretaris 
I en diens plaa.tsverva.nger worden door den • 
I Minister aa.n de scheidsgere:hten toegevoegd ; 
· c. a.an beambten en bed1enden, a.an welke 
I de dienstbetreklring van de zijde van bestuur-

1 
ders van den spoorwegdienst wordt opgezegd, 

WIJ WILHELMINA, ENZ. I behoudens de uitzonderingen, in het Reglement 

29 December 1920. BESLUIT tot na.dere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
en van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaa.lspoorwegen. S. 920. 

Op de voordraoht van Onzen Minister va.n I Dienstvoorwa.a.rden omschreven, eene uit
Wa.ierstaa.t va.n 7 December 1920, La E, a.f- I ke('ring zal zijn te doen, wa.arva.n het bedrag in 
deelin0 Spoorwegen ; billijkheid zal zijn te bepalen, dooh niet meer 

Gelet op a.rtikel 27 der wet va.n 9 April 1875 I zal zijn da.n een m evenberloeld Reglement te 
(Staatobl,ad n°. 67), het Ja.a.tat gewijzigd bij bepalen maximum ; 
de wet van 9 Juli 1915 (Strv.itsblad n°. 321), op I d. in gevallen va.n dienstopzegging, a.ls 
a.rtikel 4 der Locaa.lspoor- en Tra.mwegwet on i onde.r c bedoeld, beroep za.J openstaan bij een 
op a.rtikel II der Overga.ngsbepalingen van de scheidsgerecht, samengesteld op de wijze, a.ls 
wet van 13 Juli 1907 (Staatsblad n°. 193) ; onder b aangegeven. De scheidsgereoh.ten 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van doen in hoogsten a.a.nleg eene met redeneu om-
28 December 1920, n°. 38); kleede uitspraa.k, wa.arbij wordt bepaa.Jd, of 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- aanleiding bestaa.t het ontsla.g ,,eervol" te 
noemden Minister van 29 December 1920, verleenen, of een der geva.llen,waa.rin geen uit-
La R, a.fdeeling Spoorwegen ; keering wordt gegeven, zich. voordoet en - zoo 

H ebben goedgevonden en verstaan: neen - of en welke uitkeering binnen de ge-
l. Te bepalen, da.t te rekenen van 1 Ja.nua.ri stelde grens zal worden geda.a.n ; 

1921 af het Algemeen Reglement Dienst, vast- e. een loonra.a.d bestuurders van den spoor
gesteld bjj Koninklijk besluit van 26 Juli 1913 wegdienst omtrent de loonregeling van advies 
(Stoatsbl,ad n°. 315) en het Algemeen Reglement client. Deze loonraad za.l op de bij het P.egle
Dienst Looa.a.lspoorwegen, va.stgesteld bij ment Dienstvoorwa.a.rden te bepalen wijze zijn 
Koninklijk besluit van 3 Juni 1915 (Staatoblad samengesteld uit een bij da.t reglement te be
n0. 230), welke reglementen het laatst .werden palen a.a.ntal leden, waa.rva.n door bestuurders 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van Hl Juni van den spoorwegdienst en door besturen van 
1920 (Stnatablad n°. 300), zullen worden ge- erkende vereenigingen uit de beambten en 
wijzigd a.ls volgt : bedienden of uit bezoldigde bestuurders of 

Artikel 97 wordt opnieuw va.stgesteld en beambten dier vereenigingen een gelijk aanta.l 
a.ldus gelezen : leden is a.a.ngewezen. Een lid - tevens voor-

lnhoiul aer Reglementen Dienstvoorwaarden. zitter (en <liens pla.a.tsvervanger) - wordt 
Art. 97. 1. In de Reglementen Dienstvoor- da.a.rin door den Minister benoemd. 

wa.arden moeten bepalingen worden opgenomen, 2. In de Reglementen Dienstvoorwaarden 
krachtens welke : moeten voorts worden geregeld : 

a. de bea.mbten en bedienden bevoegd a. de omvang, wa.a.rin en de wijze, waarop 
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de tenuitvoerlegging van disciplina.ire stra.ffen 
kan worden opgeschort ; 

b. de wijze, waarop wenschen en bezwaren 
ter kennis van de bcstuurders van den spoor
wegdierrst kunnen worden gebra.cht en waarop 
deze zullen worden onderzocht en daaromtrent 
za l worden beslist ; 

c. de wijze, waarop het beroep bij een 
scheidsgerecht wordt a.a.ngebra.cht, waa.rop 
bestuurders van den spoorwegdienst en de be
a mbten en bedienden den secreraris inlichtingen 
verstrekken en waarop het scheidsgerecht de 
zaa.k onderzoekt en da.arover uitspra.a.k doet ; 

d. al hetgeen verder wordt vereischt tot 
uitvoering van het in het eerste lid, onder 
b en d bepa.a.lde ; 

e. de tijdruimte, die tusschen het opzeggen 
van de dienstbetrekking van de zijde van de 
bestuurders van den spoorwegdienst, of door 
de bea.mbten en bedienden en het eindigen van 
die dienstbetrekking moet verloopen. met <lien 
verstande, dat zij ten minste twee weken moet 
bedragen, tenzij, indien de dienstbetrekking 
ctoor de bea.mbten en bedienden is opgezegd, 
de bestuurders van den spoorwegdienst van 
dezen t ermijn afstand doen. 

II. Met afwijking van artikel 98 van het 
Algemeen Reglement Dienst en van het Alge
meen Reglement Dienst Loca.alspoorwegen te 
bepa.len, da.t de herziening van de Reglementen 
Dienstvoorwa.a.rden voor de bea.mbten en be
dienden der Maatschappij tot Exploitatie--Van 
Staatsspoorwegen en der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij za.l plaa.ts hebben t egen 
1 Januari 1921. · 

III. Met afwijking in zooverre van het 
bepa.alde onder letter b en d van het eerste lid 
van artikel 97 van het Algemeen Reglement 
Dienst en van het Algemeen Regle-ment Dienst 
Loca.alspoorwegen t e bepa.len, dat ten a.a.nzie-n 
van beroepen, welke v66r 1 J a.nuari 1921 zijn 
ingesteld bij scheidsgerechten, a.ls da.ar bedoeld, 
van kracht blijven de op het tijdstip van in
stelling geldencle bepa.ling omtrent de sa.men
stelling van de scheidsgerechten. 

Onze Minister van Wa.t ersta.a.t is bela.st met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,aatsblad gepla.atst en in a.fschrift a.an den 
Raad .van State medegedeeld worden. 

's-Gra.venhage, den 29sten December 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister oon Waterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 

( Uitgeu. 30 Dec. 1920.) 

29 Decemher 1920. WET, houdende verhoo
ging en aanvulling van het neuende hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienst
jaar 1920. S. 921. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver 
hoofd en ingelascht . 

Tengevolge hiervan wordt bet totaal der 
Ude afdeeling, alsmede het eindcijfer van het 
hoofdstuk, verhoogd met f 1,099,909. 

29 December 1920. .8ESLUIT tot vaststelling 
va.n een algemeenen maatregel van bestuur 
bE>treffende voorschriften voor de door de 
Raden van Arbeid te voeren administratie. 
s. 922. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid van 8 November 1920, n°. 6348, afdee-
ling Arbeidersverzekering; . 

Gezien artikel 98 der Radenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 December 1920, n°. 44); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 December 1920, 
n°. 7077, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in ver
band met de bij a rtikel 53a der Radenwet aa.n 
de Raden van Arbeid opgelegde verplichtingen 
tot het opmaken van eene begrooting van 
inkomsten en uitgaven en het doeri van reke
ning en verantwoording, voorschriften voor 
de inrichting der administra.tie dier Raden 
van Arbeid te geveu ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art,. 1. De Raden van Arbeid houden een 

kasboek a.an, waarin dagelijks alle ontva.ng
sten en uitgaven onder volgnummer zijn op 
te nemen ; de posten van uitgaaf worden ten 
minste eenmaal per ma.and overgenomen in 
een controleboek, volgens het model, door 
Onzen Minister van Arbeid vastgesteld, a.an 
te houden. 

2. Eenma.a.l per ma.and, uiterlijk v66r den 
!Oden van de volgende ma.and, zenden de 
Raden van Arbeid a.an den Verzekeringsraad 
een afschrift in duplo van het ka.sboek, verge
zeld van kwijtingen en gespecificeerde be
scheiden. De da.a.rtoe te bezigen formulieren 
worden door Onzen. Minister van Arbeid 
vastgesteld. 

3. De Verzekeringsraden veri.fieeren de 
maandsta.ten in het vorig artikel bedoeld, mede 
a.an de hand van de goedgekeurde begroo
tingen. Aa.n het _bestuur der Rijksverzeke
ringsba.nk wordt opga.ve verstrekt van de 
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totalen van ontvangsten en uitgaven, alsmede 
van de totaalbedragen van groepen van kos
ten, overeenstemmende met de hoofdstukken, 
afdeelingen en artikelen der begrootingen. 
Een der exemplaren van den geverifieerden 
maandstaat wordt aan den Raad van Arbeid 
teruggezonden, eventueel vergezeld van een 
opgave van de gemaakte bevindingen. 

4. De Raden van Arbeid maken na kennis
neming van de bevindingen, in het vorig artikel 
bedoeld, dienovereenkomstig de noodige ver
beteringen, zoo noodig redresposten in de 
door hen aangehouden boeken. 

5. Door de Rijksverzekeringsbank wor
den aan de Raden van Arbeid op hunne aan
vragen maandelijks voorschotten verstrekt 
tot dekking van de uitgaven, welke ten laste 
van het Invaliditeitsfonds en van het Ouder
domsfonds komen. Deze aanvragen worden 
aan de Verzekeringsraden toegezonden, die 
deze aanvragen na goedkeuring doorzenden 
aan de Rijksverzekeringsbank. 

Onze Minister van Arbeid is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,ad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

's-Gravenhage, den 29sten December 1920. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Arbe.:d, AALBERSE. 

(Uitgeg. 13 Jan. 1921.) 

30 DecernJJer 192_0. WET tot wijziging van de 
Gemeentewet en van de Wet op de In -
komstenbeia.sting 1914. S. 923. 

Hand. 2• Kamer 1908/ 1909, n°. 216, 1-3; 
1912/ 1913, n°. 55, 1- 14; 1915/ 1916, n°. 10, 
1-4; 1916/1917, n°. 10 ; 1917/ 1918 no, 69, 1- 3; 
1918/ 1919, n°.\ 24, 1-3; 1919/1920, n°. 66, 
1-10; 1920/1921, n°. 25, 1-18. 

Hand. i,d. 1920/1921, bl.adz. 136-155, 159-
197, 200-217, 232-266, 268-287, 325-
335, 518. 

Hand. l • Karner 1920/1921, bl.adz. 99-106, 
136- 146, 153-163, 164-178. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ ••• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging gen.omen hebben, 

da.t het wenschelijk is de regelen ten a.a.nzien 
der plaatselijke bela.stingen te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den. Ra.ad van State, enz. 
§ I. De Gemeentewet wordt gewijzigd a.ls 

volgt: 
Art. 1. Achter art. 122 wordt ingevoegd 

een art. 122a van den volgenden inhoud : 
Indien in een gemeente hoofdverblijf hebben 

a.rbeiders, die minder verdienen da.n een bedra.g, 

vast te stellen bij a.lgemeenen ma.a.tregel van 
bestuur, en die in een a.ndere gemeente werk
zaam zijn in een onderneming of inrichting, 
waar ten minste gemiddeld tien zooda.nige 
a.rbeiders werkza.a.m zijn, kan eerstbedoelde 
van laa.tstbedoelde gemeente een tegemoet
koming vragen voor het geval, dat de a.a.nwezig
heid dier arbeiders aanwijsba.re kosten ver
oorza.a.kt, welke niet door van hen te heffen 
belastingen kunnen gedekt worden. 

Of er a.anleiding bestaat, om de in het eerste 
lid bedoelde tegemoetkoming toe te kennen, 
en zoo ja., op welk bedra.g deze is t e stellen, 
wordt door Gecleputeerde Staten, en zoo de 
gemeenten in meer da.n een provincie zijn ge
legen, door Ons beslist. Daa.rbij worden in 
a.a.nmerking genomen de rcchtstreeksche baten, 
welke door de gemeente, wa.a.r de onderneming 
of inrichting is gevestigd, van deze worden ge
noten of konden genoten worden. Van de 
beslissing van Gedeputeerde Staten ka.n binnen 
dertig <la.gen bij Ons in beroep worden gekomen. 

2. Art. 238 wordt gelezen: 
Voor plaa.tselijke belastingen worden ge

houden de in naa.m cler gemeente gevorderde 
weg-, stra.a.t-, brug-, kaai-, haven-, kraa.n-, 
sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, 
meet- en keurloonen, gelden voor banken of 

, standplaatsen in hallen, op markten en derge-
1 lijke openbare plaatsen, begrafenisrechten en 
I andere gelden voor het gebruik of genot van 

voo:inden openbaren dienst bestemde gemeente
werken, bezittingen of inrichtin,gen en dat van 
door of vanwege )1et gemeentebestuur ver
strekte diensten. 

Hieronder is niet begrepen de beta.ling, welke 
de gemecnte eischt a.ls exploitante van be- · 
drijven, zoqals gasfabrieken, electriciteits
werken, ondernemingen van vervoer, tele
phoon, waterleidingen, en evenmin de betaling 
voor diensten, waartoe de gemeente tijdelijk 
haa.r personeel ter beschikking van particulieren 
stelt . 

3. Art. 240 wordt gelezen : 
Behalve de belastingen, waarvan de heffing 

krachtens bijzondere wetten geschiedt, kunnen 
de gemeentebesturen heffen : 

a. opcenten op de hoofdsom der grond
belasting; 

b. de bijzondere belastingen wegens ge
bouwde en ongebouwde eigendommen 
en van bouwterreinen bedoeld in de 
artt. 242b, c en d ; 

c. eene zakelijke belasting op het bedrijf; 
d. opcenten op de hoofdsom der Rijksin

komstenbeiasting ; 



1119 30 DEC E M B E R . 1920 

e. ecne belasting naar het inkomen ; 
f. opcenten op de hoofdsom der ver

roogensbelasting ; 
g. opcenten op de hoofdsom der personeele 

belasting; 
h. opcenten op de hoofdsom van andere 

daarvoor bij de wet va tbao.r verkla9.rde 
belastingen ; 

i . eene belasting op de honden ; 
i• een e bcla sting op tooneelvertooningen 

en andere vermakelijkheden ; 
k. de rechten, loonen en andere gelden, 

bedoeld in art . 238; 
l. de belasting, bedoeld m art. 239; 

m. eene belast ing op de verzekering tegen 
brandschade van in de gemeente zich 
bevindende onroerende en roerende 
goederen of eene overeenkomstige be
lasting voor zooveel die goederen niet 
verzekerd zijn ; 

n. eene belasting van hen, die gedurende 
ten minste een week a ls logeergasten 
vertoeven in een hotel of pension binnen 
de gemeente ; 

o. eene belasting op opmbare aankondi
gingen, voorzoover niet door middel van 
tijdschriften of nieuwsbladen gedaan . 

4. Art . 241 vervalt. 
5. Art . 242 wordt vervangen door de vol

gende art ikelen : 
Art. 24.2a. Het getal opcenten op de grond

belasting kan voor de gebouwde eigendommen 
tot tachtig , voor de ongebouwde tot twintig 
gaan. 

Art. 242b. Van bouwterreinen, gelegen aan 
bestaande stra.ten, grachten en pleinen of van 
gronden, welke ingevolge een krachtens art . 28 
der Woningwet goedgekeurd plan, in de naaste 
toekomst zijn bestemd voor bouwterrein en 
zijn gelegen binnen een door Gedeputeerde 
Staten getrokken kring, kan tot een voor a.lie 
perceelen gelij k heffingspercentage, eene bij
zondere belasting worden geheven van ten 
hoogste een half t en honderd per jaar van de 
verkoopwaarde, vastgesteld op de wijze bij 
\' erordening t e bepa.len. Aanhoorigheden van 
woonhuizen zijn in geen geval als bouwterrein 
te beschouwen. 

Art. 242c. Wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven, die a.an openbare 
land- of waterwegen in de gemeente belenden 
of in de onmiddellij ke nabij heid daarvan ge
legen zijn, en wegens ongebouwde eigendommen, 
die a.an deze wegen belenden of op deze wegen 
uitgang hebben, kan eene belasting geheven 
worden na.ar grondslagen, volgens welke eene 

billijke bijdrage gevorderd wordt in de kosten 
\ ten laste der gemeente komende voor aanleg 

I 
en onderhoud dier land- of waterwegen, voor 
bunne verlicht.ing en voor afvoer van wo.ter 

I en A::\42d. Wegens gebouwde ofongebouwde 
eigendo=en en hunne aanhoorigheden , die 
gelegen zijn in bepaalde gedeelten dn gemeente, 
kan, gedurende l'one period!\ van ten hoogste 
dertig jaren, eene jaarlijksche belasting ge
heven worden naar grondslagen, volgens welke 
eene billijke bijdrage gevorderd wordt in de 
kosten van door of met medewerking van het 
gemeentebestuur tot stand gebra.chte werken , 
waardoor deze 1:1igendommen zijn gebaat . 

Art. 242e. De zakelijke beln.sting op het 
bedrijf wordt slechts geheven van zoodanige 
ondernemingen en inrichtingen, welke binnen 
de gemeente een bedrijf uitoefenen anders dan 
in stations, en waar tenminste gemiddeld tien 
arbeiders werkzaam zijn, die minder verdienen 
dan een bedra.g, vast te stellen bij algemeenen 
maatregel van bestuur. Maatstaf voor de 
hefting is het gemiddeld aantal van zoodanige 
arbeiders. 

Ook publiekrechtelijke lichamen kunnen in 
deze belasting worden betrokken. 

De belasting kan nooit meer bedra.gen da.n 
f 12 par arbeider. 

6. Art. 243 wordt vervangen door de vol
gende artikelen : 

Art. 243a. Behoudens de werking der be
palingen van artt . 244a, 245a en 245c worden 
de opcenten op de Rijksinkomstenbelasting op 
alle aanslagen in de gemeente tot een gelijk 
getal geheven . Het getal dier opcenten mag, 
behoudens de werking van evengenoemde be
pn.lingen niet meer da.n honderd bedra.gen. 

Art. 243b. Geen opcenten op de Rijksin
komstenbelasting worden geheven, indien de 
gemeente eene belasting naar het inkomen heft, 
waa.rvan het tarief is ingericht overeenkomstig 
art. 243e, tweede lid. 

Art. 24-3c. Bij de heffing der plaatselijke 
inkomstenbelasting wordt het zuiver inkomen 
berekend volgens de bepa.lingen van hoofdstuk 
II der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Het belastingjaar begint met 1 Mei en eindig1< 
met 30 April. 

Art. 243d. Het belastba.ar inkomen wordt 
verkregen, door het zuivor inkomen te ver
minderen met een bedra.g voor noodzakelijk 
levensonderhoud. 

Dit bedra.g is voor alle inkomens gelijk ; af
wijking van dezen regel in verband met de 
sa.menstelling van het gezin en het aantal 
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kincleren en pleegkinderen beneden een zekeren 
leeftij d, niet hooger clan 21 jaar, die met zelf 
in de belasting zijn aangeslagen, 1s geoorloofd. 

Ala pleegkind van den belastingplichtige 
worclt slechts aangemerkt, wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. 

Het tarief kan dusdanig worden vastgesteld, 
dat degene, wiens zuiver inkomen het in het 
eerste lid bedoelde bedrag slechts weinig over
treft , niet in de belasting wordt aangeslagen. 

Art. 243e. Het percentage van heffing is 
voor alle belastbare iukomens gelijk. 

Met afwijking van dezen regel is het geoor-
1oofd het tarief der belasting op zoodamgen 
voet in te richten, dat een stijgencl percentage 
worclt geheven van toenemingen van het be
Jastbaar inkomen op dat tarief, mits geeue 
toeueming a.ls hierboven bedoeld zwaarder 
wordt belast dan met twee en een half maal het 
percentage, geheveu van een belastbaarinkomen 
gelijk aan tweemaal het kleinste bedrag, clat 
voor noodzakelijk levensouderhoud wordt af. 
getrokken, en het percentage, hetwelk van toe
nemingen wordt geheven, bij geen enkele op
klimming in het tarief daalt. 

Art. 243/. Indeeling der inkomens in klassen 
is geoorloofcl, mits de verdeeling cler lasten 
daarbij slechts weimg verschilt van die, welke 
bij toepassing van de in de artt. 243d en 243e 
gestelde regelen zou wo;·den verkregen. 

Afwijkingen van de regelen, bij art. 243d 
en art. 243e gestf-ld, zijn geoorloofcl, wanneer 
de bestaande verordemngen of andere om
standigheden daartoe aanleiding geven, mits 
de verdeeling van lasten daarbij slechts weinig 
verschilt van die, welke bij opvolging van die 
regelen zou worden verkregen. 

Art. 243g. De aanslagen worden voor ieder 
belastingplichtige te gelijk met zijnen aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting door 's Rijks 
ambtenaren vastgesteld. Kan deze bepaling 
met worden toegepast, dan vinden de bepalingen 
van hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX, onderdeel 
D, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 243h. De plaatselijke inkomstenbe
lasting wordt door 's Rijks ambtenaren inge
vorderd, en volgens voorschriften door Onzen 
Mimster van Financien te stellen, aan den ge. 
meente-ontvanger uitgekeerd. 

De uitkeering heefi plaats tot het volle be
drag dat wegens gemeentebelasting op de 
kohieren is uitgetrokken. 

In afwachting dat het juiste bedrag der 
gemeentebelasting kan worden vastgesteld, 
hebben, bij wijze van voorschot, voorloopige 

uitkeeringen plaats, in dier voege, dat aan het 
eind der maanden Juli tot en met Ma.art van 
het belastingjaar telkens wordt uitgekeerd een 
t iende gedeelte van het bedrag, hetwelk, naar 
raming, in tote.al aan gemeentebelasting op de 
kohieren zal worden uitgetrokken. Indien het 
tarief der gemeentebelasting voor het loopende 
belastingjaar gelijk is a.an dat, hetwelk voor het 
vorige belastingjaar heeft gegolden, bedragen 
de voorloopige uitkeeringen niet meer clan een 
tiende gedeelte van het t otaal der gemeente• 
belasting op de kohieren van het vorige ja.ar 
uitgetrokken. 

Na aanzuivering der kohieren wordt het a.an
deel der gemeentebela.sting in de kwade posten 
opgemaakt en wordt het bedra.g van da.t aan
deel in 's Rijks schatkist t eruggestort. 

1: Art . 245 wor<lt vervangen door de vol
gende artikelen : 

Art. 244a. Ten behoeve van eene gemeente , 
worden de opcenten op de Rijksinkomstenbe
lasting en de plaatselijke inkomstenbelo.siing 
geheven van : 

10. de natuurliJke personen, die tijdens het 
belastingjaar in die gemeente hoofdverblijf 
hebben , en die met in eene andere geineente 
over dat bela.stingja.ar belastingplichtig zijn 
volgens 30_ van dit a rtikel; 

20. de natuurlijke personen, die tijdens het 
belastingjaar in die gemeente hoofclverblijf 
hebben en die in eene andere gemeente over 
da.t belastingjaar belastingplichtig zijn volgens 
30, van dit artikel; 

30, de natuurlijke personen, die, zonder in 
die gemeente tijdens het bela.stingjaar hoofcl. 
verblijf t e hebben, er op meer clan 90 do.gen 
van dat jaar over een vaste inrichting zooals 
een kantoor, winkel of werkplaats tot persoon
lijke uitoefemng van eene betrekking, beroep 
of bedrijf de beschikking hebben, Gf er op meer 
clan 90 dagen van cla t jaar aanwezig zijn, het
z\j tot uit.oefemng van een beroep of bedrijf 
in zoodanige inrichting, hetzij tot vervulling 
van eene betrekking ; 

40, de met onder 3°. va.llende natuurlijke 
personen, die, zonder in die gemeente tijdens 
het belastingjaar hoofdverblijf te hebben, er in 
dat jaar meer clan 90 malen nachtverblijf 
houden, of gedurende meer dan 90 <la.gen voor 
zich of hun gezin eene gemeubileerde woning 
beschikbaa.r houclen. 

In welke gemeente iemancl hoofdverblijf 
heeft, wordt naar omstandigheden beoordeeld. 

Art. 244b. Wie ter tijdelijke waa.rnellling 
van eene openba.re betrekking, of ter bijwomng 
van de verga.deringen van een vertegenwoordi. 
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gend openbaar lichaam,waarvan hij het lidmaat
sch.ap bekleedt, buiten de gemeente van zijn 
hoofdverblijf vertoeft, is deswege niet betas. 
tingplichtig volgens 3°. of 4°. van art . 244a. 

Art. 244c. Wie in eene gemeente hl den 
loop van het belastingjaar hoofdverblijf ver
krijgt, is in die gemeente deswege niet belas
tingplichtif;, indien hij reeds in eene andere 
gemeente deswege belastingplichtig is. Indien 
dit niet het geval is, wordt de plaatselijke 
inkomstenbelasting slechts geheven voor zoo
veel twa.1,lfde gedeelten, als er nog geheele 
maanden van het belastingjaar over zijn. 

Art. 245a. Het aantal opcenten, dat ge
heven wordt van de in art. 244a sub 2°. en 3°., 
genoemde personen bedraagt twee derden, dat, 
wat van de in a.rt. 244a sub 4°. genoemde per
sonen wordt geheven, een derde van het a.antal, 
dat van de sub 1°. van dat artikel genoemde 
personen geheven wordt. 

Art. 245b. In de pla.atselijke inkomstenbe
lasting wordt door de i_n art . 244a, sub 2°. en 3°., 
genoemde personen bijgedragen voor twee 
derden, door de sub 4°. van dat artikel gen oemde 
personen voor een derde van den aanslag 
over een vol jaar. 

Art. 245c. Indien iemand in twee of meer 
gemeenten volgens 3°. van art. 244a belasting
plichtig is, wordt van hem in elke dier gemeenten 
slechts cen zoodanig gedeelte van het aantal 
opcenten, dat hij krachtens art. 245a, en van 
de plaatselijke inkomstenbelasting, die hij 
krachtens art. 245b verschuldigd is, geheven, 
a.ls er gemeenten zijn, waarin hij deswcge be
Iastingplichtig is. 

Art. 245d. De gemeentebesturen verschaf
fen aan de Rijksadrninistrati e de gegevens, 
noodig voor de toepassing van art. 244a en 
voor de bepa.ling van het in art. 243d bedoelde 
bedrag. 

Art. 246a. De opcenten op de vermogens
belasting worden op a.lie aanslagen in de ge
meente tot een gelijk getal geheven. Het 
getal dier opcenten kan tot honderd gaan. 

Art. 246b. De plaatselijke inkomstenbe
!asting en de opcenten, geheven op de Rijks
inkomstenbelasting en op de vermogensbe
lasting, kunnen afzonderlijk ten kohiere worden 
gebracht. Het aldus ten kohlere gebracht 
bedrag wordt als een aanslag beschouwd. 

7bi8. Aan het eerste lid van art. 247 wordt 
toegevoegd de volgende zinsnede : 

Zij worden boven het bedrag van tachtig 
-eerst geheven, indien de opcenten op de grond
belasting tot het maximum, bedoeld in art. 
242a, zijn opgevoerd. 

1920. 

I In het voorlaatste lid wordt in plaats van 

I ,,vijfvoud", gelezen: ,,tienvoud". 
Het laatste lid ' wordt gelezen : 

I 
Op de aanslagen van hen, die niet in den 

zin der bovenaangehaalde wet gebruiker van 

1 
een perceel zijn, wordt het voile getal opcenten 

I geheven. 
8. Art. 254, eerste lid, wordt gelezen : 
Rechten en loonen en andere gelden ter 

zake van het gebruik of genot van werken en 
inrichtingen, die volgens art . 238 voor plaatse
Iijke belastingen worden gehouden, worden tot 
geen hooger bedrag goedgekeurd dan vereischt 
wordt, om een matige winst aan de gemecnte 
te verzekeren. De heffing moet zich richten 
naar het gebruik dat van de werken en in
richtingen wordt gemaakt, met <lien verstande, 
dat betaling bij wijze van :i.bonnement ka.n 
worden toegestaan. 

9. Aan art . 257 wordt een tweede lid toe
gevoegd van den volgenden inhoud: 

In deze verordeningen kan, onverminderd 
het bepaalde in art. 271, straf worden gesteld 
op niet- of niet-behoorlijke invulling van de 
formulieren, welke ter invulling worden aan
geboden, alsmede op niet- of niet-behoorlijke 
vervulling van ·andere formaliteiten, welke 
tot richtige heffing der belasting in de heffings
verordening worden gevorderd. De artt. 161 
en 162 zijn, voorzooveel de daargenoemde 
hoofdstraffen aangaat, toepasselijk. De straf. 
bare feiten worden als overtredingen beschouwd 

10. Art. 259, 2de lid, vervalt. 
11. Art. 260 wordt gelezen: 
De bepalingen omtrent de- vervolgingen, 

opgenomen in de wet van 22 Mei 1845 (Staats
blad n°. 22) op de invordering van 's Rijks 
directe belastingen, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 18 Juli 1911 (Staatablad no. 248), 
zijn met uitzondering van de bepaling van 
art. 17 van toepassing ten aanzien van de 
plaat<;elijke belastingen. 

Mede is ten aanzien van die belastingen van 
toepassing de wet van 1 Juni 1850 (Staatsblad 
n°. 26) betrekkelijk de kosten van vervolging 
in zake de directe belastingen. 

Het dwangbevel, door of namens den ge
meente-ontvanger uitgevaard1gd, kan in het 
geheele Rijk worden tenuitvoergelegd. 

12. Art. 263 wordt gelezen : 
De opcenten op 's Rijks directe belastingen 

worden tegelijk met deze door ·~ Rijks ambte
naren ingevorderd en volgens voorschriften, 
door Onzen Minister van Financien te stellen, a.an 
den gemeente·ontvanger uitgekeerd. 

In afwachting dat het juiste bedrag, hetwelk 

71 
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aa.n de gemeente wegens ha.re opcenten op de 
Rijksinkomstenbela.sting toekomt, ka.n worden 
va.stgesteld, hebben, bij wijze ya.u voorschot, 
voorloopige uitkeeringen pla.ats, in dier voege, 
da.t a.an het eind der maanden Juli tot en met 
Ma.a.rt va.n het bela.stingja.a.r telkens wordt uit
gekeerd een tiende gedeelte va.n het bedra.g, 
hetwelk, naa.r ra.ming, in totaal aa.n gemeente
opcenten op de kohieren der Rijksinkomsten
belasting zal worden uitgetrokken. Bij de 
ra.ming van dit bedrag wordt uitgegaan van de 
veronderstelling, da.t het totaal van de hoofd
som der bela.sting van het loopende jaar gelijk 
za.l zijn aan het totaa.l van de hoofdsom van 
het vorige ja.a.r. 

Na a.a.nzuivering van de kohieren, wordt 
het aandeel van de gemeente in de kwade 
posten opgemaakt, en wordt het bedrag van 
dat a.a.ndeel in 's Rijks schatkist teruggestort. 

13. Art. 264 wordt gelezen : 
De kohieren der plaa.tselijke bela.stingen, be

doeld bij art. 240b en c, worden opgemaakt 
door Burgemeester en Wethouders en vastge
steld door den Ra.ad. 

14. Art. 265 wordt vervangen door een 
nieuw art. 265a, luidende : 

De aanslagbiljetten wegens· de in art. 264 
vermelde belastingen zijn gedagteekend. 

15. Achter art. 265a worden ingevoegd : 
Art. 265b. Hij die bezwaar heeft tegen den 

hem in een der belastingen, vermeld in art. 
240b en c, opgelegden a.a.nslag, kan binnen twee 
maanden na de dagteekening van het aanslag
biljet tegen dien aanslag bij den Ra.ad· bezwaren 
inbrengen. 

De Ra.ad beslist da.arop zoodra mogelij k en 
deelt zijne beslissing terstond a.an den belang
hebbende mede. 

Deze kan binnen eene ma.and na die mede
deeling in beroep komen bij den raad van be
roep voor de directe belastingen tot wiens 
rechtsgebied de gemeente behoort. 

Het bepaalde in het derde lid is mede van 
toepassing op beslissingen van den Ra.ad be
treffende geheele of gedeeltelijke < ontheffing 
van den aanslag. 

In geval van beroep krachtens het derde of 
vierde lid wordt de Burgemeester beschouwd 
a.ls de ambtenaar, bedoeld in hoofdstuk II der 
wet van 19 December 1914 (Staatsblad n°. 564). 

Het in art. 18 dier wet bedoelde beroep in 
ca.ssatie wordt in dat geva.l door hem ingesteld 
en de in art . 23, laatste lid, bedoelde toezending 
heeft in pla.ats van a.an Onzen Minister van 
Financien, aan hem plaats. 

Art. 265c. Indien voor a.ndere clan de in 

art. 264 bedoelde belastingen van wege de ge
meente kohieren worden opgema.akt, geld.en 
ook daarvoor de artt. 264, 265a en 265b. 

Tegen de beta.ling van belasting, waarvoor 
geen liohieren worden opgemaakt, kan, ter.zij 
in eenige andere wet daaromtrent bijzondere 
voorzieniug is of wordt getroffen, de belasting
plichtige bezwaren inbrengen bij den Raad, 
binnen twee maanden nadat het bedrag te 
zijner kennis is gebracht. Ovcrigens is art . 265b 
van toepassing. 

Art. 265d. De belastingverordening kan be
palen, dat voor de toepassing van de artt . 264' 
265b en 265c, een of meer gemeent,e-ambte
naren in de plaats van den Raad, van Burge
meester en Wethouders of van den Burge
meester zullen treden. 

Art. 265e. Op bezwaren tegen den aanslag 
in de plaatselijke inkomstenbelasting zijn van 
toepassing op bepalingen va.n hoofdstuk X 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Een bezwaarschrift tegen den a.ansla.g in de 
Rijksinkomstenbelasting wordt geacht tevens 
gericht te zijn tegen den aanslag in de plaatse
lijke inkomstenbelasting. 

Art. 265/. Met betrekking tot ontheffingen 
van den aanslag in de plaatselijke inkomstcn 
belasting vinden de bepalingen van hoofdstuk 
XIII der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
overeenkomstige toepassing. 

Een aanvraag om ontheffing van den aan
slag in de Rijksinkomstenbelasting, volgens 
de in het eerste lid bedoelde bepalingen, wordt 
geacht tevens te zijn een aanvraag om ont
heffing van den aanslag in de plaatselijke in
komstenbelasting. 

Art. 265g. Op onjuiste aa.nslagen in de 
plaatselijke inkomstenbelasting is het eerste 
lid van art. 109 der Wet op de Inkomstenbe
lasting 1914 van toepassing. 

De ontheffingen, bedoeld bij het eerste lid 
van het vorig artikel, kunnen door den directeur 
der directe bela.stingen ambtshalve worden 
verleend. 

Voorts zijn van t -Jepassing de artt. 111 en 
112 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Art. 265h. In verband met veranderingen 
"in de omstandigheden, welke bij de vaststelling 
van den a:mslag in de plaatselijke inkomsten
belasting of van den aanslag terzake van op
centen op de Rijksinkomstenbelasting, voor 
de toepassing van art. 244a, in verband m t 
de artt. 245a en 245b en van art. 245c in aau
merking zijn genomen, k.an die aanslag worden 
herzien en, voor zooveel noodig, door een. 
naderen a.a.nslag worden aangevuld. 
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Art. 265i. Bezwaren, betreffende de toe
passing van di'! artt. 244a, 245a, 245b en 245c, 
kunnen door den aa.ngeslagene en door de be
langhebbende gemeenten uiterlijk binnen drie 
ma.a.nden na afioop van het belastingjaar, of, 
zoo de aanslag niet binnen een ma.and na 
afioop van het belastingjaar is vastgesteld, 
binnen twee maanden na dagteekening van 
het aanslagbi ljet, bij Ons worden ingediend. 

Door Ons wordt beslist, den Ra.ad van State 
gehoord. 

Art. 266 vervalt . . 
15bis . Art. 267 wordt vervangen door een 

nieuw art. 267, luidende-: 
De b Iastingverordening kan voorschriften 

inhouden omtrent de navor<ler'ing van te weinig 
geheven belasting. Het na te vorderen be
rlrag kan daarbij met ten hoogste het viervoud 
daarvan verhoogd worden. 

Op navordering van de plaatselijke inkom
stenbelasting vinden de bepalingen van hoofd. 
stuk XI der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 overeenkomstige toepassing. 

Bij navordering van Rijksinkomstenbelasting 
hee~ tevens navordering plaats van de plaatse
lijke inkomstenbelasting. Een beroepschrift 
tegen den aanslag tot navordering in de Rijks
inkomstenbelasting wordt geacht tevens te 
zijn gericht tegen den aanslag iq de plaatselijke 
inkomstenbelasting, die wegens dezelfde na
vordering ten kohiere is gebracht. 

16. Achter art. 269 wordt ingevoegd het 
volgende artikel : 

Art. 270. Het is een ieder verboden, het
geen hem in zijn ambt of betrekking, bij de 
uitvoering dezer wet of der gemeentelijke be
lastingverordeningen of in verband daarmede, 
nopens inkomen, opbrengst en in het algemeen 
nopens de zaken of werkzaamheden van een 
antler, blijkt of medegedeeld wordt, verder 
bekend te ma.ken dan noodig is voor de uit
oefening van dat ambt of die betrekking. 

Hij die opzettelijk de in het eerste lid opge
legde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
di.et gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gulden. 

Hij a.an wiens scbuld schending van de ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
heehtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

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

De art1kelen 271 tot en met 273 worden ver
vangen door de volgende artikelen : 

I 
Art. 271. Hij, die met het oogmerk om 

plaatselijke belasting te ontduiken, eene on
juiste of onvolledige aangifte of opgave doet, 
wo1dt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van ten 
hoogste drie duizend gulden. 

Art. 272. De feiten, strafbaar kr9.cbtens de 
artt. 270 eo 271 worclen beschouwcl a.ls mis
drijven. 

Art. 273. Met het opsporeu rler strafbare 
feiten becloeld in de artt. 257, 270 en 271 zijn, 
behalve de bij art. 8, nos. 1-4 en 6 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen per
sonen, belast de ambtenaren der plaatselijke 
belastingen. 

De artikelen 274, 275 en 277 tot en met 282 
vervallen. 

In het eerste lid van art . 276 vervallen de 
woorden ,,fabrijken, kelders, winkels, maga
zijnen en andere dergelijke". 

17. Aan art. 102 der Wi>t op de Inkomsten
belasting 1914 wordt toegevoegd een derde 
lid, luiclende : 

Onder ambt of betrekking wordt voor de 
toepassiog van dit artikel mede begrepen het 
zijn van bestuurder of ambtenaar van een der 
in artikel 107 bedoelde kerkgenootschappen. 

Art. 107 dier wet wordt gelezen : 
Bestuurders of ambtenaren van kerkgenoot

schappen zijn hevoegd om tegen eene, door 
Onzen Minister van Financien vast te stellen 
vergoeding, inzage en afscbrift te nemen van 
de kohiere-n van aanslagen in de iukomstenbe- . 
lasting, voorzooveel betreft de leden van hun 
kerkgenootschap, een en antler mrt macht
neming van de voorschriften, door Onzen voor
noemden Minister vast te stellen. 

§ II. Plaatselijke. verordeoingen vervallen 
vao recbtswege met ingang van 1 Mei 1922, 
voorzoover zij niet in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van deze wet. 

Over de peiiode van 1 Januari 1921 tot 1 Mei 
1922 kan, in plaats van de belastingen, vermeld 
in art . 240d, e en / der Gemeentewet op den 
voet der wettelijke bepalmgen, welke te dien 
opzichte op 31 December 1920 golden, eene 
belasting naar het inkomen worden geheven 
door de gemeeoten, welke reeds op laatstge
meldeo datum zoodanige belasting hieven. 

§ III. Door Ons kan, telkens voor eene 
periodo van ten hoogste vijf jaren a.an eene 

1 geme-ente de bevoegdheid worden verleend, 
om in a.fwijking van de bepalingen van artt. 
243g en 243h der Gemeentewet de plaatselijke 
inkomstenbelasting door bare eigen admini
stratie te doen heffen. 
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Wordt van deze bevoegdheid gebruik ge- I toepassing kunnen voor <lien dA.tum worden 
ma.akt dau gelden de volgende b~pa.lingen : vastgesteld en goedgekeurd. 

1°. de belastiug wordt geheven met of Lasten en bevelen, enz. 
zonder a.angifte van de belastingplichuigen; Gegeven te 's-Gravenhag..-, den 30sten De-

20. waarschuwing en aanmaning, als be- cember 1920. 
doeld in art. 259 der Gemeentewct, vermelden 
noch hrt bedrag der belasting, noch dat van 
het inkomen ; 

3°. de gemeentebesturen z(jrr, met inacht
neming vaa de ter zake door Onzen Minister 
van Financien gegeven voorschriften, bevoegd 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenla?Ulache Zaken, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De JJfinister van Financien, DE VRIES. 

( Uitgey. 31 Dec. 1920.) 

om kosteloos inzage en afschrifi te nemen, of 
I 

Staatsblad n°. 924 is vervallen. 
door een of meer gemeentea.mbtena.ren te doen 
nemen, van aanslagen in de Rijksinkomsten- I 30 December 1920. WET tot aanvulling en 
belasting en van de opgaven, bedoeld in art . 106 / verhooging van het tiende hoofdstuk der 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zoo- Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
mede, met inachtneming van do, ter Z!l.ke door (Posten wegens crisisuitgaven.) S. 925. 
Onzen met de uitvoering van de Ongevallenwet I Bij deze wet worden eenige artikelen inge-
1901 belasten Minister gegeven voorschriften, I !ascht. 
van de loonlijsten, bedoeld in art. 45 der On- Tengevolge hiervan wordt het t otaal der 
gevallenwet 1901 of van de stukken, welke de I vierde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
werkgever ingevolge de bepalingen van een I het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
algemeenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld I voor het dien t jaar 1920 verhoogd met 
in genoemd artikel dier wet, verpli cht is te I f 9,002,000. 
houden in plaats van de loonlijsten ; een en 
antler voor zooveel betreft de gemeentelijke I 30 December 1920. WET tot aanvulling en 
belastingplichtigen. verhooging van het tiende hoofdstuk der 

Bovendien kunnen de gemeentebesturen en Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 
de door dezen daartoe a.an te wijzen gemeente- j (Beschikba~rstelling van levensmiddelen) 
ambtenaren de voor de hefting en invordering I lste halfjaar 1920. S. 926. 
der belasting_ noodige inlichtingen vr-a.gen. De Bij deze wet worden eenige a,rtikelen inge-
verstrekking van deze inlichtingen geschiedt lascbt. 
volgens de voorschrifien door Onzen Minister Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
van Financien vast te stellen en vindt slechts IVde afdeeling, alsmede het eindcijfer van 
plaats voor zoover daardoor naar het oordeel voormeld hoofdstuk, verhoogd met f 28,000,000. 
van dezen Minister geen storing voor den dienst 
der Rijksbelastingen wordt teweeggebracht ; 

4°. de artt. 264, 265a, 265b en 265d der Ge
meentewet vinden overeen komstige toepassing, 
met <lien versta.nde dat : 

a. de vaststelling der kohieren, bedoeld in 
art. 264 der Gemeentewet geschiedt in be
sloten verga.dering ; 

b. de aa.nslagbiljetten in gesloten omsla.g 
worden uitgereikt. Aa.nsla.gbiljetten, die bij 
de beta.ling in gesloten omslagen worden aan
geboden, worden, na afschrijving der betaa.lde 
som, op dezelfde wijze teruggegeven. 

Niet van toepassing zijn de bepalingen van 
artt. 265e, 265/, tweede lid, 265g, eerste en 
tweede lid, en 267 derde lid der Gemeentewet. 
Overigens zijn van toepassing de bepalingen 
welke in het a!gemeen voor de plaa.tselijke in
komstenbelasting gelden. 

§ IV. Deze wet treedt in werking met 
Januari 1921. 
Plaatselijke verordeningen tot uitvoering of 

30 December 1920. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 
(Premien en schadeloosstellingen ingevolge 
de Scheurwet). S. 927. 

Bij deze wet worden eenige artikelen in
gelascht. 

Tengevolge hiervan wordt het tota.al der 
IVde afdeeling, a!smede het eindcijfer van het 
tiende hoofdstuk der Staatshegrooting voor 
het dienst jaar 1920 verhoogd met f 17,090,000. 

30 Decembe,· 1920. KoNINKLTJK BESLUIT. 

,Door verdubbeling van bet sedert 1913 
door de gemeente 's-Gravenhage aan de 
vereeniging ,,het Residentie-orkest" toe
gekend sudsidio wordt niet de gemeente
lijke steun aan die vereeniging uitgebreid, 
maar wordt deze thans verleend in ongeveer 
dezelfde mate als sedert 1913 in de be-
doeling lag van bet gemeentebestuur ; nu 
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aangenomen moet worden dat een goed 
bebeer der gemeentefinancien zicb niet 
bepaaldelijk verzet tegen bet verleenen 
van deze betrekkelijk geringe verbooging 
van subsidie en va:,tstaat dat de vereeni . 
ging werkzaam is in het algemeen belang 
van de ontwikkeling van he t muziekleven 
in de residentie, wordt de subsidieve r 
hooging alsnog goedgekeurd. / 

Het subsidie aan de "Nationale Opera" 
wordt niet goedgekeurd, uit overweging 
dat deze onderneming voor de volksont· 
wikkeling in het algemeen en voor het 
muziekleven te 's-Gravenhage in het bij
zonder niet die beteekenis heeft en niet 
aan die algemeene behoefte voldoet als 
het Residentie-orkest. dat voorts aan het 
algemeen nationaal karakter van deze 
operavereeniging geen groote beteekenis 
kan worden toegekend, en dat bet feit 
dat de vereeniging haar hoofdzetel in den 
Haag heeft gevestigd niet van voldoend 
belang is voor de gemeente om ecn ge
meentelijk subsidie te recbtvaardigen. 

W1.r WILHELMINA, ENZ . 

Bescbikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente 's-Gravenbage tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 15/25 Maart 1920, B n°. 
1799 (3• Afd.), G. S.n°. 61, waarbij goedkeuring 
is ontbouden aan zijne besluiten van 23 F ebr. 
1920 tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor 1920 in verband met toekenning van sub
sidieaan de Vereeniging ,,Het Residentie-orkest" 
en aan de Naamlooze Vennootschap ,,Nationale 
Opera"; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
1 Sept. 1920, n°. 204 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandscbe Zaken van 28 Dec. 1920, 
n°. 15791, Afd. B.B.; 

0., dat de raad cler gem. 's-Gravenhage op 
23 Februari 1920 beslclot tot toekenning van 
een subsidie van f 15,000, aan de Naamlooze 
Vennootschap ,,Nationale Opera" en tot 
verhooging van de aan de Vereeniging ,,Het 
Residentie-orkest" toegekende su bsidie met 
f 15,000; 

dat in verband biermedf' bij besluiten van 
23 Febr. 1920 aan de gemeente-begrooting 

· voor 1920 werd toegevoegd een v0Jg1:mmmer 
274bi., met de omschrijving: ,,Subsidie aan de 
N. V. Nationale Opera" eµ dat volgnummer 
werd uitgetrokken op f 15,000 en volgnummer 
367 (Onvoorziene Uitgaven) met gelijk bedrag 
werd verminderd, terwijl de gemeentebegroo-

ting voor 1920 werd gewijzigd door verhooging 
van het volgnummer 274 (subsidie aan de 
vereeniging ,,Het Residentie-orkest" met f 15,000 
en afschrijving van gelijk bedrag van volg
nummer 367 (onvoorzione uitgaven); 

dat Gedepute rde Staten van Zuid-Holland 
bij besluit van 15/25 Maart 1920, B. n°. 1799 
(3• Afd.), G. S. n°. 61, aan bovengenoemde 
raadsbes uiten hunne goedkeuring hebben 

onthouden uit overweging dat de huidige 
financieele toestand der gem. ·J-Gravenbage de 
uiterste bedachtzaamheid gebiedt bij bet 
vaststellen van nieuwe vitgaven; dat tocb 
bare schul<)enlast sinds 1 Jan. 1913 meer dan 
verclubbeld is geworden en de begrooting 
voor 1920 reeds bij hare vaststelling een eind
cijfer aanwees, dat met ruim 50 inillioen gulden 
de raming voor bet dienstjaar 1919 overtrof, 
waarvan 14 millioen op den gewonen dienst; 
dat . reeds in de naast voorgaande jaren de 
inkomsten uiet in gelijke ma,e ruimer zijn 
gaan vloeien als de uitgaven gestegen zijn, 
zoodat ten vorigen jare zelfs overgegaan moest 
warden tot het opleggen van een tweeden 
aanslag in de plaatselijke inkomstenbelasting 
met eene verhooging van het vermenigvuldi
gingscijfer van 1.3 op 1.5 er. desniettemin 
de dienst 1919, naar de verwachting van den 
Wethouder van Financien, in de raadsverga. 
dering van 25 Nov. 1919, vermoedelijk met 
een tekort van bijna 8 millioen gulden zal 
sluiten ; dat nu bereids bij de vaststelling van 
de begrooting voor 1920 de opbrengst van 
de plaatselijke inkomstenbelasting f 10,300,000 
hooger gesteld moest worden dan op de be
grooting voor den dienst 1919 bij hare vast
stelling geraamd is geworden - hetgeen meer 
dan eene verdu bbeling beteekende - de 
belastingdruk zelfs bij eene belangrijke toe

ne ming van bet totaal belastbaar inkomen in 
ongekende mate verzwaard wJ moeten worden, 
wil niet wederom het dienstjaa.r met een 
nadeelig saldo sluiten; dat niettemin de raad 
der gemeente 's-Gravenhage na eene belang
,·ijke verhooging der door Burg. en Weth. 
aangeboden begrooting van uitgaven voort
gegaan is met, zoodra de begrooting vastge
steld was, weer nieuwe uitgaafposten daaraan 
toe te voegen of andere te verhoogen, zooweJ 
op den gewonen als op den buitengewonen 
dienst, en dat mede als gevo.g daarvan blijkens 
de mededeelingen van 's raads voorzitter in 
de veri,adering van 23 Fehr. 1920 sinds Sep
tember 1919 o. a. nieuwe subsidies tot een 
jaa1·lijksch bedrag van ruim een kwart millioen 
gulden zijn ver leend, boven hetgeen biJ df 
begrooting was toegestaan, terwijl ook de 
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laatstelijk vastgestelde loonregeling voor het 
gemeentepersoneel de jaarlijksche uitgaven 
met ten minste f 420,000 meer zal doen stijgen 
dan waarop bij de begrvoting 1920 gerekend is 
en het gevolg zou zijn geweest van de onver
anderde aanneming van de voorstellen van 
Burg. en Weth. te dier zake; 

dat deze voortdure,1Je vermeerdering van 
uitgaven niet heeft nagelaten bij Gedeputeerde 
Staten verontrusting te wekken in dezen tijd, 
waarin meer dan ooit beperking een eisch van 
:financieel beleid is ; dat dan ook bij een :finan
cieelen toestand a ls waarin de gem. 's-Gra• 

venhage in den laatsten tijd is komen te ver
keeren, uitgaven, die niet zijn van onafwijsbare 
noodzakelijkheid, dienen te worden vermeden ; 
dat de bedoelde subsidies niet geacht kunnen 
worden aan dezen eisch te voldoen ; 

dat de raad der gem. 's-Gravenhage van het 
besluit van Ged. Staten bij Ons in beroep is 
gekomen; 

dat Burgemeester en Wethouders van 's-Gra
venhage in eene bij het beroepschrift gevoegde 
Jllemorie van toelichtin!!, aanvoeren dat het 
gemeentebestuur van 's-Gravenhage tekort 
zou schieten in de vervulling van zijn taak, 
indiPn het niet, door het verleenen van steun 
aan instellingen van kunst, ook aan de volks
opvoeding in ruimeren zin zijne medewerking 
schonk; dat voor de gemeente alle aanleiding 
bestaat tot het toekennen van meerderen 
."eldelijken steun aan het Residentie-orkest ; 
dat toch dit orkest zijn recht van bestaan 
overtui1rnnd heeft bewezen; dat dit bestaan 
ernstig wordt bedreigd nu bij de heerschende 
duurte de bezoldiging der ongeveer 80 orkest
leden geheel onvoldoende is geworden ; dat 
verhooging van de toegangsprijzen of van den 
huurprijs van het orkest door het Bestuur 
voorshands niet mogelijk wordt geacht, even
min als vermeerdering va-n bet aantal uitvoe
ringen ; da t particulieren reeds aanzienlijke 
bijdragen geven; dat er wellicbt kans is nog 
eenige vermeerde1ing hiervan te verkrijgen en 
het Rijk bovendien zijne subsidie van f 5000 
tot f 9000 verhoogde, <loch voor eene eenigs
zins voldoende lotsverbetering van de orkest
leden geen gelden beschikbaar zifn; dat het 
subsidie aan de Nationale Opera door den 
gemeenteraad is aangenomen, omdat de raad 
ook de Opera en factor van aanbelang voor 
de volksopvoeding acnt, die vooral in de krin
gen der kleinere burgers zijn iuvloed doet 
gelden en daarom voor h et muzikale !even der 
bevolking groote beteekenis bezit ; da t de raad 
omtrent het nationaal karakter de opvatting 
huldigt, dat dit 1.ich uitspreekt in de samen-

stelling van den troep uit Nederlandsche 
kunstenaars, terwijl er plaats schijnt voor de 
verwachting dat een gewaarborgd bestaan 
van eene Nederlahdsche Opera haar n&tionaal 
karakter ,..al kunnen versterken, doordat 
Nederlandsche dichters zich aangetrokli:en zullen 
gevoelen tot het schrijven van libreUi in hunne 
moedertaa l en Nederlandsche toondichters op 
di libretti muziek zullen componeeren ; dat 
ook in materieel opzicht de raad de instandhou
ding van een nationale Opera, die haar hoofd
zetel te 's-Gravenhage zal hebben, voor deze 
gemeente van belang acht ; dat toch de aan

wezigheid dier kunstinstelling eene aantrekke
lijkheid uitmaakt waaraan deze gemeente, 
vooral in den winter, behoefte heeft ; dat zich 
nergens eene opera ooit heen weten staande 
te houden zonder subsidie van overheidswege ; 
dat, terwijl de gemeenten Amsterdam en 
Rotterdam reeds geldelijken steun hebben 
toegezegd en de Regeering subsidie in uitzicht 
heeft gestelcl, er naar 's raads oordeel ook voor 
de gem. 's-Gravenhage alle aanleiding is om 
eene bijdrage toe te kennen ; dat bij eene 
intensieve exploitatie een bedrag van f 15,000 
hiervoor voldoende schijnt ; clat, wat de :finan
cieele zijde betreft, B. en W. zoowel als de 
gemeenteraad zich allerminst de bezwaren 
ontveinzen welke <ie gemeente thans op het 
gebied harer :financien ondervindt ; dat <lit 
duidelij k blij kt uit de schriftelijke en monde
linge gedach tenwisseling bij de behandeling 
van de gemeentebegrooting voor 1920; dat 
ook de instelling van eene bezuinigingscommis
sie daarvan het bewijs levert; dat het gemeen
tebestuur voorts niet in gebreke is gebleven 
bij verschillende gelegenheden de Rijksregeering 
op die bezwaren te w\1zen en daarbij de mid
delen tot herstel voor te dragen ; dat bij de 
beschouwing van den :financieelen toestand. 
echter niet uit het oog moet worden verloren 
dat deze voor een niet onbelangrijk deel is te 
beschouwen als een verschijnsel van de over
gangsperiode, ontstaan ten gevolge van de 
tijdens de oorlogsjaren doorgemaakte crisis; 
dat de gemeente mag verwachten, dat zij, 
met de onontbeerlijke medewerking van den 
Staat, de :financieele moeilijkheden zal te boven 
komen ; dat het gemeentebestuur gaarne 
beaamt dat in dien overgangstijd beperking 
der uitgaven noodig is en de belastingschroef 
niet al te straf mag worden aangezet ; dat de 
onderhavige subsid;en echter geen onnoodige 
uitgaven zijn, tenzij wellicht, indien men ze 
beziet van het meer materieele standpunt vap 
Gedeputeerde Staten; dat het gemeentebestuur 
van s-Gravenhage echter een antler standpunt 
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inneemt; dat bij de vele materieele zor~en 
van een groot deel der burgerij de gelegenheic1 

tot ontspanning - d.w.z. ontspanning in den 
vorm van het genieten van goede kunst - nie~ 
gcheel mag ontbreken en dat het op den weg 
van de gemeente ligt, die de stoffelijke en zede
lijke belangen harer ingezetenen heeft te 
behartigen, in dat opzicht de burgerij tegemoet 
te .komen; 

0. wat betreft het beroep van den raad 
der gemeente s-Gravenhage tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland in zoover 
daarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor 1920 in verband met de verbooging van 
het subsidie aan de vereeniging ,,Het Residentie
orkest", dat het hier betreft verhooging eener 
bestaancle en niet-toekenning eener nieuwe 
subsiclie; dat immers nit de overgelegde stuk
ken is gebleken, dat deze vereeniging sedert 
1913 een subsidie geniet uit de gemeentekas 
van f 15,000 ; 

dat mede door deze su bsidie de vereeniging 
,,Het Residentie-orkest" in staat is geweest 
haar financieele verplichtingen na te komen ; 

dat echter vasts,aat dat ge110el buiten haar 
toedoen de kosten aan haar uitvoeringen ver
bonden belangrijk zijn toepenomen en ook de 
bezoldiging van haar personeel belangrijk 
moest worden verhoogd ; 

da.t deze meerdere uitgaven niet zoozeer 
een gevolg zijn van eene uitbreiding van de 
taak van de vereeniging als wel van de alge
meene tijdsomstandigheden nu door de ver
minderde koopkracht van het geld de gewone 
re.re!matig wederkeerende inkomsten, die moei
lijk kunnen worden verhoogd, onvoldoende zijn 
om in de gewone behoeften te voorzien ; 

dat dan ook we! het gemeentelijk subsidie 
over 1920 met f 15,000 is verhoogd, maar deze 
verhooging in het geldelijk bedrag van de · 
subsidie niet de beteekenis heeft dat de gemeen
telijke steun aan de vereeniging wordt uitge
breid, maar de steun .hans wordt verle, nd 
in ongeveer oezelfde mate als oorspronkelijk 
sedert het jaa1 1913 in de bedoeling lag va,n het 
gemeentebestuur ; dat derhalve, nu aa.ngenomen 
moet worden dat een goed f. nancieel beheer 
van de gemeente-financien zich niet bepaaldelijk 
verzet t egen het verleenen van deze betrek
kelijk geringe verhooging van subsidie, en 
vaststaat dat de VPreeniging ,,Het Residentie
orkest" werkzaam is in het algemeen belang 
van de ontwikkeling van het muziekleven in 
de residentie, het beroep van den raad van 
's-Gravenhage iP zoover gegrond is; 

0. echter dat het beroep van den raad 

tegen het bes nit van Ged. Staten van Zuid
Holland in zoover daarbij goedkeuring is ont
houden aan zijn besluit tot wijziging van de 
gemeentebegrooting voor 1920 in verband met 
de toekenning van subsidie aan de N. V. 
,,Nationale Opera" moet worden afgewezen ; 

dat immers de ~ationale Opera voor de 
volksontwikkeling in het algem"en en voor het 
muziekleven van de gem. 's-Gravenhage in 
het bijzonder niet die beteekenis heeft en niet 
aan die algemeene behoefte voldoet als ,,Het 
Residentie-orkest" ; 

dat voorts met Burg. en Weth. van 's-Gra
venhage moet worden aangenomen dat aan 
het algemeen nationaal karakter van deze 
opera-vereeniging geen gnot0 beteekenis kan 
worden toegekend en dat het feit dat de ver
eeniging haar hoofdzetel in Den Haag gevestigd 
heeft ni~t van voldoende belang is voor de 
gemeente om eene gemeentelijke subsidie te 
rechtvaardigen ; 

dat derhalve evenzeer met Burg. en Weth. 
van 's-Gravenhage moet worden aangenomen, 
dat het gemeentebelang, gegeven de omstan
digheden waarin de gemeentelijke geldmiddelen 
zich bevinden, een toekenning van subsidie 
aan de Nationale Opera niet toelaat; 

dat mitsdien deze subsidie, die thans over 
het jaar 1920 voor het eerst wordt voorgesti>ld, 
niet behoort te worden toegekend ; 

Gezien de Gejeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

1°. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
15/25 Maart 1920, B. n°. 1799 (3° Afd.), G. S. 
n°. 61, voorzoover daarbiJ goedkeuring is 
onthouden aan het besluit va,n den raad van 
's-Gravenhage van 23 Fehr. 1920 tot wijziging 
van de gemeentebegrooting voor 1920 in ver
band met de toekeiming (verhooging) van 
subsidie aan de Vereeniging ,,Het Residentie
orkest", aan dat besluit, strekkende om het 
subsidie ten behoeve van de vereeniging 
,,Het Residentie-orkest" van f · 15,000 te 
brengen op f 30,000 alsnog goedkeuring te 
verleenen; 

2°. ongegrond te verkla.en het beroep van 
den raad van 's-Gravenhage tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten v->or zooveel het 
betreft niet-goedkeuring van zijn besluit van 
23 Febniari 1920 tot wijziging van de gemeente
begrooting voor 1920 in verband met de 
toekenning van subsidie aan de ~aam!ooze 
Vennootschap ,,Nationale Opera". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 
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31 December 1920. WET tot verhooging van j van de in de artikelen 181 en 183 der Algemeene 
den accijns op pet gedistilleerd en van de Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) 
belasting op houtgeest. S. 928. voorgeschreven vormen, overigens niet aan 

WIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: peiling onderworpen panden, tegen den wil 
Alzoo Wij in overweging' genomen hebben, der bewoners of gebruikers binnen te treden 

dat het noodzakelijk is tot versterking van de en aldaar eene peiling te verrichten. 
middelen den accijns op het gedistilleerd en Alie gedistilleerd dat binnen dien termijn 
in verband daarmede de belasting op houtgeest wordt aangetroffen buiten de entrepots of 
opnieuw t e verhoogen; buiten de panden bedoeld in artikel ll8, § 1, 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. der wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) 
Art. 1. De accijns per .hectoliter gedistil- wordt, indien niet het tegendeel aannemelijk 

leerd van vijftig percent sterkte, bij artikel l wordt gemaakt, geacht reeds bij het in werking 
der wet van 3 April 1919 (Staatablad n°. 141) treden dezer wet ter zelfder plaatse aanwezig 
vastgesteld op honderd vijftig gulden, wordt te zijn geweest. 
verhoogd tot driehonderd gulden. 5. De afgifte van geleibiljetten op de quitan-

De verhooging betreft den accijns die na het tiiin, vervoerbiljetten en peilbewijzen, afgegeven 
in werking treden dezer wet vorderbaar wordt. v66r het in werking treden dezer wet, blijft 

Zij wordt bovendien nagevorderd voor het voor iederen belanghebbende beperkt: 
gedistilleerd, dat bij het in werking treden a. --tot ten hoogste 25 liter, na herleiding tot 
dezer wet in voorraden van meer dan 25 liter de sterkte van 40 pet., indien hij geen aangifte 
aanwezig is buiten de entrepots of buiten de heeft ingeleverd als bedoeld in artikel 2, eerste 
panden bedoeld in artikel ll8, § 1, der wet lid; 
van 20 Ju;:. 1862 (Staatsblad n°. 62) en voor b. tot ten hoogste de hoeveelheid gedistil
het gedistilleerd dat v66r het in werking treden leerd, na herleiding tot de sterkte van 50 pet. 
dezer wet hier te lande is verzonden, doch waarvan hij aangifte heeft gedaan overeenkom-
eerst na dat tijdstip wordt ingeslagen. stig artikel 2, eerste lid. 

2. Ieder die bij het in werking treden dezer Met ingang van den vijftienden dag na het 
wet, buiten de entrepots of buiten de panden in werking treden dezer wet leveren quitan
bedoeld in artikel ll8, § 1, der wet van 20 Juni tiiin, vervoerbiljetten, geleibiljetten en peil-
1862 (Staatsblad n°. 62) meer dan 25 liter ge- bewijzen ouder dan veertien dagen, nog slechts 
distilleerd, voor zich zelven of voor een antler dekking op tot ten hoogste de hoeveelheid 
in voorraad heeft, en ieder die na het in werking waarvoor daarop ingevolge het vorig lid gelei
treden dezer wet gedistilleerd inslaat, hetwelk biljetten kunnen worden afgegeven. 
v66r dat tijdstip hier te lande is verzonden, 6. Overtreding van artikel 2 ~ordt gestraft 
moet daarvan uiterlijk op den eerstvolgenden met eene boete van ten hoog te duizend gulden .. 
werkdag, tegen gedagteekend ontvangbewijs, Als overtreding wordt niet aangemerkt een 
schriftelijk aangifte doen ten kantore van den verschil van niet meer dan vijf ten honderd 
ontvanger. op de volgens artikel 2 aangegeven hoeveel-

Alle gedistilleerd, in eene woning met hare I heid gedistilleerd na herleiding tot de sterkte 
aanhoorigheden aanwezig, wordt geacht in van vijftig percent. 
voorraad te zijn bij den hoofdgebruiker der . 7. De feiten strafbaar volgens deze wet, wor
woning. den beschouwd als misdrijven, behalve voor 

De aangifte moet onderteekend zijn en be- de toepassing van de artikelen 57 en 58 van 
halve de vermelding van den naam en de het Wetboek van Strafrecht, in de plaats 
woonplaats van den aangever en van de hoe- waarvan wordt toegepast hetgeen bij artikel 
veelheid, soort en sterkte van al het gedistil- 62, eerste en tweede lid, van dat Wetboek voor 
leerd, eene nauwkeurige aanwijzing inhouden overtredingen is bepaald. 
van de plaats waar het gedistilleerd in voorraad De in zake van invoerreehten en accijnzen 
was of ingeslagen is. thans geldende bepalingen voor het geval van 

3. Voor het gedistilleerd, bedoeld in het wanbetalingen van geldboeten, zijn ook bij de 
vorig artikel, moet de verhooging van den toepassing van deze wet van kracht. 
aeeijns binnen twee maanden na het in werking 8. De aeeijns per heetoliter houtgeest, bij 
treden dezer wet worden beta.a.Id door hem, I artikel 2 der wet van 3 April 1919 (Staatsb/,ad 
die volgens dat artikel tot aangifte gehouden is. n°. 141) va-stgesteld op driehonderd dertig 

4. De ambtenaren der aeeijnzen zijn be- I gulden, wordt verhoogd tot zeshonderd en 
voegd om binnen veertien dagen na het in 1f zestig gulden. 
werking treden dezer wet, met inachtneming Het invoerreeht voor houtgeest en alle daar-
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uit bereide of daarmede vermengde vloeistoffen, 
bij gemeld artikel vastgesteld op f 3,37 per 
liter, wordt verhoogd tot f 6,67 per liter. 

Het invoerrecht T"Oor va$te 8toff<"n, die hout
geest bevatten, bij het in het eerste lid genoem
de wetsvoorschrift vastgesteld op f 4,25 per 
kilogram, wordt verhoogd tot f 8,40 per kilo
gram. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. · 
WILHELMINA. 

De .Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uit,ge,g. 5 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot verhooging van 
de begrooting voor uitgaven van het 
Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1920. 
s. 929. 

31 December 1920. WET tot wijziging van het 
ne,gende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1920. S. 930. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd 
en wordt de omschrijving daarvan gewijzigd. 

Tengevolge hiervan wordt het t,otaal der 
!Ide af<l.eeling en het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verhoogd met f 1,850,000. 

31 December 1920. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van uitbreiding van het stations
emplacement Breda. S. 931. 

31 December 1920. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1920. S. 932. 

31 December 1920. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten be
hoeve van verbouwing van het stations
emplacement Gouda. S. 933. 

31 December 1920. WET tot verhooging van 
de begrooting v

0

an uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1919. 
s. 934. 

31 December 1920. WET tot verhooging van 
het ne,gende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919. S. 935. 

Bij deze wet wordt een artikel verhoogd. 
Tengevolge hiervan wordt het totaal der 

Ude Afdeeling alsmede het eindcijfer va-n het 
hoofdstuk verhoogd met f 20,000. 

31 December 1920. WET, houdende voorzie
ning in het kastekort van den Cura9aoschen 
dienst hier te lande gedurende de jaren 
1920 tot en met 1922. S. 936. 

31 December 1920. WET, houdende voorzie
ning in het kastekort van den Indicshen 
dienst hier te lande gedurende het jaar 
1921. s. 937. 

31 December 1920. WET, houdende verhoo
ging van het kredietbedrag ter voorzie
ning van het kastekort van den Indischen 
dienst hier te lande gedurendehet jaar 1920. 
s. 938. 

31 December 1920. WET tot nadere verlen
ging van de termijnen voor de afsluiting 
der Staatsbegrooting over 1918 en de 
inzending der rekeningen. S. 9'.39. 

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

dat voor zooveel het Departement van Oorlog 
betreft, de beschikbare tijd voor hetgeen nog 
moet worden verricht om de Staatsbegrooting 
over 1918 overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 1 der wet van 22 December 1919 (Staats
blad n°. 883) uiterlijk op den laatsten Decem
ver 1920 te kunnen afsluiten, geacht moet , 
worden ontoereikend te zijn ; 

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

In artikel 1 der wet van den 22sten Decem
ber 1919 (Staatsblad n°. 883), tot verlenging 
van de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1918 en de inzending der reke
ningen, wordt in plaats van ,,op den laatsten 
December 1920", gelezen: ,,op den laatsten 
Maart 1921" . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, W. F. PoP. 
De ~JJfinister van Financien, DE VRIES. 

( Uitge,g. 25 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot verlenging van 
de termijnen voor de afsluiting der Staats
begrooting over 1919 en de inzending der 
rekeningen. S. 940. 

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

dat ten gevolge van de buitengewone omstan
digheden de verantwoordingsstukken wegens 
de uitgaven, die ten laste van het dienstjaar 
1919 bij de staven, korpsen en onderdeelen 
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van de landmacht zijn gedaan, niet tijdig ge- j we! in de overzeesche bezittingen, t~ doen ver
noeg bij het Departement van Oorlog zijn inge- vallen ; 
komen en bij de Algemeene Rekenkamer kunnen I Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
worden overgebracht om de daarmede verband Art. 1. In artikel 8 van de wet van 30 
lioudende begrootingen over dat dienstjaar, April 1815 (Staat.qblad n°. 33*) houdende in
overeenkomstig de bestaande wettelijke voor- stelling van de Militaire Willemsorde, zoos.ls 
schriften op den laatsten December van het dat artikel wordt gelezen ingevolge artikel 1 
jaar 1920 te kunnen afsluiten; van de wet van 22 April 1864 (Staatsblad n°. 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 33)wordendevolgendewijzigingena&ngebracht: 
Art. 1. Met afwijking van het bepaalde bij I. Instede van ,,graad" wordt gelezen ,,rang 

artikel 31 der Wet van 5 October 1841 (Staats- of stand". 
blad n°. 40), zal de Algemeene Rekenkamer II. De in het artikel opgenomen staat wordt 
de begrootingen over het dienstjaa,· 1919 in verva ngen door den volgenden: 
hare registers afsluiten op een nader door Ons Staat van het bedrag der riddersoldijen van 
te bepalen tijdstip, doch uiterlijk op den la.at- militairen beneden den rang van officier. 
sten December 1921, nadat geboekt zijn al!e Rang of stand. Bedrag. 
stukken van uitgaaf, welke nog tot a.an het Adjudant-onderofficier . f 325 
tijdstip der afsluiting bij haar zijn ingekomen Sergeant-majoor . ,, 270 
zullende mitsdien na gemeld tijdstip daarop Sergeant . ,, 200 
geenerlei uitgaaf meer worden toegelaten. Korporaal . . . . ,, 140 

2. Met afwijking van het bepaalde bij de Soldaat of matroos . . ,, 120 
artikel!)n 37 en 38 van voormelde wet zal, 2. Artikel 2 der wet van 22 April 1864 
voor wat het dienstjaar 1919 betreft, bij de (Staatsblad n°. 33) wordt buiten werking gesteld. 
Algemeene Rekenkamer worden overgebracht : 3. Deze wet wordt geacht te zijn in werking 

a. de tweede rekening van ontvangst en getreden op den l sten Januari 1920. 
uitgaven der verschillende Departementen van Lasten en bevelen, enz. 
Algemeen Bestuur, betrekking hebbende op Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De-
het tweede en het derde jaar, dat de begrooting cember 1920. 
over gemeld dienstjaar zal openstaan, uiter
lijk binnen drie maanden na het tijdstip, waarop 
die begrooting overeenkomstig artikel 1 dezer 
wet wordt afgesloten ; 

b. de rekening, bedoeld bij artikel 126 van 
de Grondwet. binnen zes maanden na evenb~
doeld tijdstip van afsluiting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember · 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlou, W. F. POP. 
De Minister van Financien, DE VRIES. 

( Uitge,g. 28 Jan. 1921. ) 

31 December 1920. WET, houdende nadere 
wijziging van de wet van 30 April 1915 
(Staatsblad n°. 33*) houdende instelling 
van de Militaire Willemsorde. (Verhoo
ging van de 1·iddersoldijen.) S. 941. 

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

dat het moodzakelijk is gebleken de riddersol
dijen, toegekend en nog toe te kennen a.an 

ridders der Militaire Willemsorde beneden 
den rang van officier, te verhoogen, zoomede 
om het verschil tusschen het bedrag dier sol
dijen voor de militairen dienstdoende bij de 

26emacht of bij het leger hier te lande, dan 

WILHl!:LUN \ . 
De Minister van Kolonien, DE GRAAFF· 

De Minister van Oorlog, W. F. POP. 
De Minister van Marine a. i., W. F. PoP. 

(Uitge,g. 25 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot bevordering van 
den aanleg en het in exploitatie brengen 
van een net van tramwegen in de provin
cie Limb~irg. S. 912. 

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

dat het wenschelijk is den aanleg en het in 
exploitatie brengen te bevorderen van een net 
van tramwegen in de provincie Limburg ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Ministers van Waterstaat en 

van Financien worden gemachtigd n >1mens 
den Staat tot een bedrag van f 3,750,000 dee! 
te nemen in het maatschappelijk kapitaal 
eener op te richten naainlooze vennootschap, 
welke zich ten doe! stelt te verzekeren : 

a. den aanleg en de exploitatie van een net 
van tramwegen in de provincie Limburg, voors
hands omvattende de lijnen : 

1. Maastricht-Gulpen-Simpelveld-Kerkrade; 
2. Wijlrb--Gulpen -Va.a.ls; 
3. Heerlen-Nuth-Schimmert-Ulestraten 

-Meerssen-Heer-Maastricht; 
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4. Ulestraten-Beek-Geleen-Lutterade; I noodig mocht zijn wegens overschrijding van 
5. Nuth-mijn Emmar-mijn Hendrik- de begrooting der kosten van den aanleg en 

Brunssum ; het in exploitatie brengen van de in artikel I 
6. Roermond-Echt-Sittard-mijn Mau- onder a genoemde lijnen en in verband met de 

rits-Urmond-Buchten met zijtak Roosteren aldaar onder b bedoelde overneming van andere 
-1\faeseyck ; tramweg-ondernemingen. 

7. D£' Locht-Heerlen-Sittard; 5. Van de in de artikelen I, 3 en 4 om-
8. Brunssum-Heerlen; schreven machtigingen wordt geen gebruik 
9. Heerlen- W'aubach-Eygelshoven- Kerk- gemaakt dan voor zooveel gebleken is, dat de 

rade : helanghebbenden gezamenlijk in het aandeelen-
10. Kerkrade-Valkenhuizen: kapitaal der naamlooze vennootschap deel-
b. den aanleg, de overnentjng (voor zooveel nemen tot een bedrag gelijk aan dat van de 

noodig met verbouwing) en de exploitatie van deelneming namens den Staat. 
andere tramwegen en daarmede in verband Lasten en bevelen, enz. 
staande ondernemingen. Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De-

2. Met ingang van het tijdstip, waarop van cember 1920. 
de in artikel 1 bedoeld~ machtiging wordt 
gebruik gemaakt, worden de wetten van 15 
Juli 1912 (Staatsblad n°. 246), tot toekenning 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks schat
kist ten behoeve van den aanleg en het in exploi
tatie brengen van spoorwegen van Maastricht 
naar Vaals en van Gulpen naar bet Station 
Wijlre-Gulpen van den Staatsspoorweg Maas
tricht-Aken, en van 13 Juli 1914 (Staatsblad 
n°. 310), tot toekenning van een renteloos 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg en het in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Sittard over Heerlen 
naar de Pruisische grens bij Bovenste Locht, 
geacht te zijn ingetrokken. 

3. Onze Ministers voornoemd worden ge
machtigd, boven de in artikel I bedoelde deel
neming, voor het bedrag der bij de wetten van 
15 Juli 1912 (Staatsblad n°. 244), van 16 Octo
ber 1914 (Staatsblad n°. 495) en van 29 Juli 
1916 (Staatsblad n°. 339), gewijzigd bij de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 136), voor 
de spoorwegen van Roermond naar de Belgische 
grens in de richting van Kessenich, van Roer
mond naar Vlodrop en van Horn naar Deurne, 
beschikbaar gestelde rentelooze voorschotten 
dee! te nemen in het aandeelenkapitaal van 
de in artikell bedoelde naamlooze vennootschap, 
voor zooveel genoemde lijnen in het net van 
deze vennootschap mochten worden opgeno
men. 

Met ingang van het tijdstip of van de tijd
stippen, waarop van de in dit artikel bedoelde 
machtiging ten aanzien van een of meer der 
bedragen in die wetten genoemd wordt gebruik 
gemaakt, worden de desbetreffende wetten 
geacht te zijn ingetrokken. 

4. Onze Ministers voornoemd worden ge
machtigd de deelneming in het aandeelenkapi
taal van de in artikel 1 bedoelde naamlooze 
vennootschap te verhoogen, voor zooveel dit 

WILHELMINA. 
De M ini.Yter ran W aterstaat, A. A. H. W. KoNIG. 
De Mini•ter van Financien, DE VRIES. 
De Min. van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

H. A. VAN IJSSELSTEIJN. 
((Uitr,en. 19 Jan. 1921. ) 

31 December 1920. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1921 
en regeling van de uitkeeringen aan 's Rijks 
middelen ten laste van dat bedrijf. S. 943 . 

31 December 1920. WET, houdende bekrach
tiging eener overeenkomst met de Neder
landsche Handel-Maatschappij voor den 
verkoop in N ederland van de voor Lands
rekening in Nederlandsch-Indie gewonnen 
voortbrengselen van land- en mijnbouw, 
na afloop van de overeenkomst, bekrachtigd 
bij de wet van 27 November 1919 (Staats
blad n°. 783). S. 944. 

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

dat het wenschelijk is, dat de hieronder ve1·
melde overeenkomst bij de wet wordt be
krachtigd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaa.n, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. 1. De in afschrift aan deze wet ge
hechte, tusschen den Minister van Koloniiin, 
handelende ten deze voor en namens N eder
landsch-lndie en als zoodanig dien rechts
persoon vertegenwoordigende, en de Directie 
der Nederlandsche Handel-Maatschappij, han
delende namens die naamlooze vennootschap, 
op den 24 Juli (16 Juli) 1920 gesloten over
eenkomst voor den verkoop in Nederland 
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van de voor Landsrekening in N ederlandsch- j rente op den voet van het alsdan vigeerende 
lndie gewonnen voortbrengselen van land- en promessen-disconto der Nederlandsche Bank. 
mijnbouw na afloop van de overeenkomst, Indien de Minister van Kolonien de storting 
behoorende bij de wet van 27 November 1919 van voornoemde waarborgsom in geld ver
(St,a,atsblad n°. 783), wordt bekra.chtigd. langt, wordt daarvan veertien dagen te voren 

2. De overeenkomst bij het voorgaand a,a,n de Nederla.ndsche Handel-Maatschappij 
artikel bekrachtigd, wordt kosteloos gere- kennis gegeven. 
gistreerd en is vrij van leges. 3. Voor al hare in artikel 1 genoemde 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatablad verrichtingen geniet de Nederlandsche Handel
zal worden geplaa.tst, en dat a.lie Ministerieele Maatschappij eene commissie (met inbegrip 
Departementen, Autoriteiten, Colleges en Amb- van delcredere) van 11/. procent van de bruto
tenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige opbrengst van het door haar verkochte en 
uitvoering de ha.nd zullen houden. verantwoorde Gouvernementstin en 1 ½ procent 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De- van de bruto-opbrengst van a.lie overige door 
cember 1920. haar verkochte en verantwoorde Gouverne-

WILHELMINA. 
De Minister van Kolonien, DE GRAAF. 

(TJitgeg. 19 Jan. 1921.) 

AFSCHRIFT. 
De Minister van Kolonien, 

handelende ten deze voor en namens Neder
landsch-Indie en als zoodanig dien rechts
persoon vertegenwoordigende, 

en 
de Directie der Nederla.ndsche Handel
Maatschappij, 

handelende namens die naamlooze vennoot
schap, 
zijn overeengekomen als volgt : 

Art. 1. De Nederlandsche Handel-Maat
schappij neemt op zich, in hoedanigheid van 
commissionnair, met de uit het delcredere 
voortvloeiende aansprakelijkheid, de Indische 
Gouvernementsproducten, voor zooverre · zij 
door de Regeering van Nederlandsch-Indie 
ten verkoop in Nederland bestemd worden, 
te beheeren, te verkoopen, en daarva.n den 
a.fscheep, het vervoer en den opslag te bezorgen, 
alles met inachtneming van de aanwijzingen, 
door die Regeering te geven. 

Geschillen ter za.ke va.n de in alinea 1 bedoelde 
verrichtingen, tusschen de Maatschappij en 
derden ontstaande, kunnen door haar niet bij 
<lading worden beeindigd, dan met machtiging 
der Koningin, en wanneer zij een bedrag van 
meer dan f 10 000 betreffen, behoudens be
kra.chtiging bij de Wet. 

2. Tot waarborg voor de st,orting der op
brengst van de producten, verbindt de Maat
,schappij zich om op den dag voor elke veiling 
bij de Nederlandsche Bank, ten deze optredende 
.als Agent v.an den Sta.at, over te brengen eene 
met het a.pproximatief netto-bedrag overeen
komende waarde in geldswaardig pa.pier of in 
geld, naar keuze van den Minister van Kolonien, 
en in het laatste geval onder berekening van 

ments-producten. 
4. De Nederlandsche Handel-Ma.at chappij 

onderwerpt zich, wat betreft de wijze, waarop 
zij rekening en verantwoording aflegt, aan de 
wettelijke bepalingen, die deswege zijn of nader 
zullen worden vastgesteld, en aan de voor
schriften, door de Regeering ter uitvoering 
van die wettelijke bepalingen of in overleg 
met de Algemeene Rekenkamer in N ederland 
gegeven of te geven. 

5. Zoolang de Nederlandsche Handel-Maat
schappij a.an a.lie uit deze overeenkomst voort
vloeiende verplichtingen getrouw voldoet, 
zal de Regeering zich van geen anderen tusschen
persoon bedienen voor het a.fschepen, vervoeren, 
opslaan, beheeren en verkoopen van de Indische 
Gouvernements-producten, die ten verkoop 
in Nederland bestemd zijn. 

6. Geschillen, uit deze overeenkomst voort• 
vloeiende, worden onderworpen aan het oordeel 
van drie scheidslieden, door pa1·tijen in gemeen 
overleg te benoemen. 

Wanneer pa.rtijen zich binnen een maand 
na het ontstaan van bet geschil niet over deze 
benoeming hebben verstaan, zal de keuze 
geschieden door de Arrondissements-Rechtbank 
te Amsterdam, op verzoek van de meest 
gereede partij. 

De Minister van Kolonien is echter bevoegd 
eene voorloopige beslissing te nemen, waaraan 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij gevolg 
geeft, behoudens hare aanspraak op schade
dergoeding, wanneer zij door de uitspraak 
ver scheidslieden in het gelijk wordt gesteld. 
In zoodanig geval beslissen de scheidslieden 
bij hunne uitspra.ak ook over het bedrag der 
schadevergoeding. 

7. Wanneer deze overeenkomst niet v66r 
1 Januari 1921 door de Wet is bekrachtigd, 
wordt zij geacht niet te zijn gesloten. 

boor de Wet bekrachtigd zijnde, treedt zij 
in werking op 1 Januari 1921. Zij wo:rdt 
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aangegaan voor den tijd van een jaar dus J Overwegende, dat wegens de nieuwe inrich
tot het einde van het jaar 1921. ting van het toezicht op het lager onderwijs 

Aldus opgemaakt in duplo den 24sten (16den) i door de Lager-onderwijswet 1920 wijziging 
Juli negentienhonderd en twintig. I noodig is van eenigo bepalingen van Ons be
De Minister van Kownien, (get.) DE GRAAFF. , slnit van 14 Maart 1911 (Staatsblad n°. 90) , 
Nederl. Handel-Maatschappij, (get.) VAN AALST. en dat bovendien wijziging wenschelijk is van 

(get. ) VESTER. het, bepaalde onder 140 van artikel 2 en onder 3° 
Voor eensluidend afschrift, van artikel 3 van dit besluit; 

De Secretaris-Generaal 
bij het Departement van Kolonien, E. MORESCO. 

31 December 1920. WET, houdende verhooging 
der begroot,ing van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstjaar . 1920. 
s. 945. 

31 December 1920. WET, houdende wijziging 
van artikel 60 der Pensioenwet vo0r de 
gemeenteambtenaren 1913. S. 946. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1920/1921, n°. 299, 1--4. 
Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 1115. 
Hand. l• Kamer 1920/1921, bladz. 122, 190. 
Wu WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overwoging genomen hebben 

dat het wenschelijk is artikel 55 der Pens'oen
wet voor de gemeenteambtena1en 1913 te 
wijzigen : 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van Stat.e, enz. 
.Plenig artilcel . 

De laatste zin van het eerste lid van a rtikel 
55 der Pensioenwet vo0r de gemeenteambte
naren 1913 wordt gelezen als v0lgt : 

,,Wij bepalen het tijdvak waarover de eerste 
balans loopt en de begroot.ing waarbij z\j wordt 
overgelegd" . 

La•ten en bevelen. enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten 

Decemb.~r 1920. 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 December 1920, n°. 30; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 December 1920, 
n°. 15150, Afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. In artikel 2, antler 1°, derde, vierd-e 

en vijfde alinea, artikel 2, onder 2°, eerste alinea 
(op twee plaatsen), artikel 3, onder 1° en 3°, 
en artikel 5, eerste lid, van Ons besluit van 
14 Maart 1911 (Staat.•blad n°. 90) wordt in 
plaats van ,,districts-schoolopziener" gelezen 
,,hoofdinspecteur". 

2. H et bepaalde in artikel 2, onder 6°, 
tweede alinea, het bepaalde in artikel 2, onder 
14°, eerste alinea, het bepaalde in artikel 3 
onder 3°, het eerste lid van artikel 4 en het 
derdo lid van arti.kel 5 wOl'den gelezen als vo1gt : 

Art.. 2, onder 6°, tweede alinea: ,,V66r den 
aanvang van elk schooljaar doet de directeur 
een exemplaar van den rooster toekomen aan 
den hoofdinspecteur en den inspecteur ;" 

Art. 2, onder 14°, eerste alinea: ,,voor zoo
ved betreft bijzondere kweekscholen zijn op 
het aan de kweekschool en aan de leerschool 
verbonden onderwijzend personeel de bepa-
lingen omtrent de rechtspositie, vervat in 

WILHELMINA. artikel 89, achtste lid, artikel 92 en artikel 105, 
De llfinister van Financien, DE VRIES. eerste lid der Lager -onderwijswet 1920 van 
De Minister van Binnenlands~he Zaken. 

CH. Ru :s DE BEEREN!llWUOK. toepassing". 
Art. 3, onder 3° : ,,bij ontslag, overlijden of 

( Uitgeg. 27 Jan. 1921.! aanstelling van onderwijzend personeel, bij 
31 December 1920. BESLUIT tot wijziging van aanneming of ontslag van kweekelingen, als

het Koninklijk besluit van 14 Maart 1911 mede bij verandering in het onderwijs in den 
(Staatsblad n°. 90), waarbij tot uitvoe- loop van het schooljaar, wordt aan den hoofd
ring van artikol 12, derde lid, onder 1°. inspecteur binnen acht dagen nadat het ont
der wet tot regeling van het lager onder- slag, het overlijden, de aanstelling, de aan 
wijs van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. neming, .het vertrek of de verandering heeft 
127) voorschriften zijn vastgesteld voor plaats gehad, kennis gegeven van de wijziging 
het verleenen van eene Rijksbijdrage aan of aanvulling, welke de sub 2° bedoelde lijst 
gemeentelijke en bijzondere kweek$cholen. daardoor ondergaat. Bovendien wordt van 
S. 9i7. ontslag, overlijden of aanstelling van onder-

W1.J WILHELMINA, ENZ. wijzend personeel, alsmede van wijziging in 
Op de voordracht van Onzen Minister van het aantal lesuren of in de opgedragen vakken, 

Onderwijs , K unsten en Wetenschappen van ' binnen acht dagen kennis gegeven aan Onzen 
24 November 1920, n°. 130003, Afdeeling I voornoemden Minister. 
Lager Onderwijs Algemeen ; ,,Het model van deze kennisgevingen wordt 
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vastgesteld door Onzen voornoemden Minister" . I lager onderwijs bett·effen, zijn van toepassing 
Art. 4, eerste lid: ,,De hoofdinspecteur, bij op de scholen voor zwakzinnigen. 

wien de lijsten, bedoeld in artikel 3, zijn inge- 2. De gemeente of de rechtspersoonlijkheid 
komen, houdt toezicht over de lessen en op bezittende instelling of vereeniging, welke 
de naleving van de eischen en voorwaarden, eene school voor zwakzinnigen in stand houdt, 
voor de aanspraak op eene Rijksbijdrage g;e- heeft aanspraak op eene bijdrage van het Rijk 
steld, en doet daarvan jaarlijks, in de maand in de kosten van die school, volgens de artikelen 
Januari, verslag aa.n Onzen voornoemden 15 tot en met 20, mits voldaan wordt aan de 
Minister". voorwaarden, gesteld in de artikelen 3 tot en 

Art. 5, derde lid : ,,Bim1en eene maand, met 14. 
nadat de examens _tot het verkrijgen van de 3. Het leerplan der school omvat ten 
bedoelde akte zijn afgeloopen, zendt de hoofd- minste de vakken, in artikel 2 der Lager
inspecteur aan Onzen voornoemden Minister onderwijswet 1920 vermeld onder a tot en 
de bij hem ingekomen aanvragen, vergezeld met d, h tot en met j en r, benevens het vak, 
van zijn ad vies. Hij zendt de akten van be- aldaar vermeld onder k, indien meisjes de school 
kwaamheid, na vergelijking met zijne registers bezoeken. 
en met de aanvragen terug aan de gemeente- 4. 1. H et leerplan der bijzondere school 
besturen en de besturen der bij zondere kweek- wordt aan den inspecteur medegedeeld, Het 
scholen". mag niet afgekeurd zijn door de Afdeeling van 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 J anuari den Onderwij sraad voor het algemeen v6rmend 
1921. Jager onderwijs en het bewaarschoolonderwijs 

Onze Minister van Onderwijs, Knnsten en als niet voldoende aan de wettelijke vereischten 
Wetenschappen is belast met de uitvoering en aan die, bij dit besluit gest eld. 
van dit besluit, hetwelk in het S taatsblad zal 2. H et geeft den omvang van het onderwijs 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal aan en de verdeeling van de leerstof over de 
worden gezonden aan den Raad van State. klassen. Het moet voorts voor elke school 

' s-Gravenhage, den 3lsten December 1920. het aantal uren aanwijzen, dat besteed zal 
·wILHELMINA. worden aan elk vak afzonderlijk, alsmede 

De M in. v.Onderwijs,KunstenenWetenschappen, het aantal Jeerjaren voor elk vak en de ver-
J. TH. DE VISSER. deeling der leerstof over de verschillende 

( Uitgeg. 14 J an . 1921.) leerjaren, opdat een voldoend en regelmatig 

31 December 1920. BESLUIT tot het rangschik
ken van de scholen voor zwakzinnigen 
onder het buitengewoon lager onderwijs. 
s. 948. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
OnderwijR, Kunsten en Wetensc happen van 
13 December 1920, n°. 14539r, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, in 
afwachting eener definitieve regeling van dit 
onderwerp, aan artikel 4 der Lager-onderwijs
wet 1920 met betrekking tot de scholen voor 
zwakzinnigen eene voorloopige uitvoering te 
geven; 

voortschrijdend onderwijs in die leervakken 
wordt verkregen. 

3. Indien de inspecteur van oordeel is, dat 
het leerplan niet voldoet aan . de wettelijke 
vereischten en aan die, bij dit besluit gesteld, 
en het schoolbestuur weigert het te wijzigen, 
kan hij voormelde Afdeeling van den Onder
wijsraad verzoeken dit uit t e maken. 

4. Bij de beoordeeling van het leerplan 
komt de richting van het ~nderwijs niet in 
aanmerking. 

5. Het onderwijs wordt gegeven volgens 
een aan den inspecteur medegedeelden en in 
een der schoolvertrekken op eene zichtbare 
pla,a,ts opgehangei;i rooster van lesuren, waarop 
tevens de feestdagen ' en vacantietijden zijn 

Den Raad van State gehoord, 
28 December 1920 n°. 31 ; 

advies van vermeld. 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 30 December 
1920, n°. 15393, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

_ 6. Afwijking van den rooster van lesuren 
kan pla,a,ts hebben met toestemming van het 
bestuur en den inspecteur. 

7. Indien de inspecteur willekeurige af
wijking van den rooster van lesuren of van 

Hebben goedgevonden 
bepalen: 

en verstaan, te het leerplan heeft vastgesteld, doet hij daarvan 

Art. 1. De bepalingen der Lager-onderwijs
wet 1920, voor zoover zij het buitengewoon 

binnen tien dagen schriftelijk mededeeling aan 
Onzen voornoemden Minister alsmede aan 
het schoolbestuur. Onze voornoemde Minister 
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beslist, voormelde Afdeeling van den Onder
wijsraad gehoord, of de vastgestelde afwijk.ing 
aanleiding geeft tot geheele of gedeeltelijke 
inhouding van de Rijksbijdrage. Van die 
beslissing wordt mededeeling gedaan aan den 
inspecteur en aan het bestuur der school. 

5. l. Het hoofd der school wordt bijge
staan door ten minste een onderwijzer, zoodra 
het aantal schoolgaande k.inderen meer dan 
zestien bedraagt. Voor elk zestiental school
gaande kinderen boven de twee en dertig wordt 
een onderwijzer meer vereischt. 

2. Bij de toepassing van het vorige lid 
wordt tot grondslag genomen het gemiddelde 
getal kinderen, berekend naar het aantal, dat 
op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 16 
December van het onmiddellijk voorafgaande 
kalenderjaar als werkelijk schoolgaande bekend 
stond. 

3. Waar die grondslag ten gevolge van 
het tijdstip van oprichting der school niet kan 
worden vastgesteld, geldt het aantal kinderen, 
dat op den laatsten dag der maand, volgende 
op die, waarin de school geopend is, als wer
kelijk schoolgaande bekend stond. 

4. Onder de onderwijzers, in het eerste lid 
bedoeld, zijn niet begrepen zij, die uitsluitend 
belast zijn met het geven van onderwijs in een 
der vakken, in artikel 2 der Lager-onderwijswet 
1920 vermeld onder h, i, j, k en r, of in een 
vak, niet genoemd in artikel 3 van dit besluit, 
dan we! in meer dan een van deze vakken. 

5. Van het in het eerste lid bedoelde per
soneel mag niet meer dan de helft, en bij oneven 
aantal niet meer dan de kleinste helft, uit 
onderwijzeressen bestaan, behoudens aan 
scholen, uitsluitend door meisjes bezocht, 
waar het geheele personeel uit onderwijzeressen 
kan bestaan. 

6. 1. De onderwijzers moeten in het 
bezit zijn van de akte van bekwaamheid, 
bedoeld in artikel 77 onder b der wet tot 
regeling van het lageronderwijs van 17 Augustus 
1878 (Staatsblad n°. 127); de onderwijzeressen 
in het bezit van de akte van bekwaamheid, 
bcdoeld in artikel 77 onder a dier wet. De 
onderwijzers en onderwijzeressen moeten tevens 
bevoegdheid bezitten tot het geven van on
derwijs in de vrije en ordeoefeningen der 
gymnastiek. Indien aan scholen, uitsluitend 
door meisjes bezocht, het geheele personeel 
uit onderwijzeressen bestaat, moet de helft. 
en bij oneven aantal de grootste heltt van het 
personeel in het bezit zijn van de akte van 
bekwaamheid, bedoeld in artikel 77 onder b 

zijn met het geven van onderwijs in handen
arbeid, in het bezit zijn van een diploma., 
afgegeven door de Vereeniging tot bevordering 
van het onderwijs in handenarbeid in Neder
land of door de Vereeniging tot bevordering 
van het voorbereidend vakonderwijs en van 
het onderwijs in handenarbeid in de provincien 
Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, 
- en de onderwijzeressen, die bela.st zijn met 
het geven van onderwijs in de nuttige handwer
ken voor meisjes, van de akte van bekwaamheid 
of aanteekening voor dat va.k. 

3. Het eerste lid is ook van toepassing op 
degenen, bedoeld in het vierde lid van artikel 5. 

4. Van de in dit artikel gestelde eischen 
kan Onze voornoemde Minister tijdelijk vrij
stelling verleenen. 

7. 1. De onderwiizers en onderwijzeressen 
kunnen voor een bepaalden tijd worden aan
gesteld, mits onder goedkeuring van Onzen 
voornoemden Minister. 

2. Een<1 vacature in het volgens artikel 5 
verplichte onderwijzend personeel mag niet 
!anger duren dan een maand, behoudens door 
Onzen voornoemden Minister te verleenen 
vrijstelling. 

8. 1. De onderwijzers der bijwndere school 
worden benoemd na overleg m t den inspecteur. 

2. Zij zijn in het bezit van eene door het 
bestuur der school onderteekende akte van 
benoeming. 

3. De akte van benoeming vermeldt den 
naam en de voornamen van den benoemde, 
de bepaling of de benoeming voor vast of voor 
welk tijdvak zij is geschied, de jaarwedde 
of wedde en de wijze waarop zij zal worden 
uitbetaald, alsmede eene bepaling omtrent 
den wederzijdschen termijn van opzegging. 

4. De voor vast of voor een bepaald tijdvak 
b enoemde onderwijzers die, voordat zij den 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of het tijd
vak, waarvoor zij zijn aangesteld, is verloopen, 
anders dan op eigen verzoek worden ontslagen, 
kunnen van dat ontslag in beroep komen bij 
eene commissie, als bedoeld in artikel 89, 
achtste lid, en artikel 92, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, aan wier uitspraak 
het schoolbestuur zich heett te onderwerpen. 

5. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij den voorzitter der commissie 
binnen tien dagen, nadat het ontslag schriftelijk 
ter kennis van den onderwijzer is gebracht. 
Hangende het beroep blijft de onderwijzer in 
bet genot zijner jaarwedde. 

6. Het bestuur der school moet zich aan-
van evengenoemde wet. - sluiten . aan eene co=issie als bovenbedoeld, 

2. Bovendien moeten degenen, die belast / met inachtneming van de voorschriften, welke 
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te dier zake bij algemeenen maatregel van be
stuur reeds zijn of nader zullen worden gegeven. 

9. 1. De hoofden en onderwijzers genieten 
ten minste eene' jaarwedde, welke f 300 hooger 
is dan die, voor de hoofden en onderwijzers 
bij het gewoon lager onderwijs vastgesteld 
bij den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 30, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920. 

2. Op hen zijn van toepassing de bepalingen 
van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 30, derde lid, dier wet. 

10. Elke klasse mag niet meer dan zestien, 
de school niet meer dan tweehonderd leerlingen 
bevatten, behoudens door den inspecteur tijdelijk 
te verleenen vrijstelling. 

11. I. Kinderen, die den vijftienjarigen 
leeftijd bereikt hebben, mogen niet dan na 
bekomen machtiging van den inspecteur de 
school bezoeken. 

2. Op grond van de godsdienstige gezindte 
der ouders mag een kind de toelating tot de 
bijzondere school niet worden geweigerd. 

3. De beslissingen omtrent toelating en 
ontslag van leerlingen behoeven de goedkeuring 
van den inspecteur. 

12. 1. Op de bijzondere scholen zijn 
artikel 62, artikel 64, eerste en vierde lid, en 
de artikelen 65 tot en met 67 der Lager-onder
wijswet 1920van toepassing, met dien verstande, 
dat het aanslaan in de schoolgeldheffing voor 
de kinderen, die deze scholen bezoeken, -door 
het gemeentebestuur en het innen van het 
schoolgeld door het schoolbestuur geschiedt. 

2. Door de vereeniging wordt van de ouders, 
voogden of verzorgers der schoolgaande kin
deren of, bij ontstentenis van beide ouders, van 
die kinderen zelven geen antler schoolgeld 
geheven dan volgens het eerste lid. 

3. Het bestuur stelt zich aansprakelijk 
voor de voldoening der krachtens de gemeente
lijke verordening verschuldigde schoolgelden. 

13. 1. Het schoolgebouw moet in het 
algemeen voldoen aan de eischen, gesteld bij 
Koninklijk besluit van 12 September 1905 
(Staatsblad n°. 267), indien het reeds v66r 
1 Januari 1921 in gebruik was, en indien dit 
niet het geval was aan de ei2chen van den 
aJgemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 6 der Lager-onderwijswet 1920, met 
dien verstande, dat de schoolbanken met meer 
dan Mme zitplaats mogen bevatten en dat 
voor liohaamsoefeningen en voor het onderwijs 
in handenarbeid afzonderlijke lokalen aanwezig 
moeten zijn. 

2. Het schoolgebouw behoeft de goedkeuring 
van den inspecteur. 

14. Van alle door den inspecteur genomen 
besluiten kan in hooger beroep warden gekomen 
bij Onzen voornoemden Minister. 

15. 1. De bijdrage, bedoeld in artikel 2, 
bestaat voor elk kalenderjaar uit : 

a. eene vergoeding van de aan het verpliohte 
onderwijzend personeel werkelijk uitbetaalde 
minimum-jaarwedden volgens artikel 9 ; 

b. eene tegemoetkoming in de kosten om te 
voorzien in de behoefte aan sohoollokalen, voor 
scholen: 

van 16 en minder leerlingen f 65 
17 tot en met 32 95 
33 48 160 
49 64 225 
65 ,. 

" 
80 285 

81 96 350 
97 112 415 

113 128 475 
129 

" 
144 540 

145 160 605 
161 176 6n5 
177 en meer 730 

2. De bijdrage gaat het zuiver bedrag der 
kosten van de school over het desbetreffende 
dienstjaar niet te boven. 

16. 1. Behoudens aanvulling of terugbe
taling na afloop van het dienstjaar kan de 
bijdrage bij voorschot warden uitgekeerd. 

2. Jaarlijks in de maand Januari zendt het 
bestuur der gemeente of der instelling of ver
eeniging aan Onzen voornoemden Minister 
voor etke bij den aanvang van dat jaar be
staande school eene opgave, bevattende gege
vens, noodig voor de berekening van het 
voorsohot. 

3. Bij opening van eene school in den loop 
van het jaar zendt het bestuur binnen tien 
dagen na den laatsten dag der maand, volgen
de op die, waarin de school werd geopend, 
aa.n Onzen voornoemden Minister eene opgave, 
bevattende gegevens, noodig voor de berekening 
van het voorsohot. 

4. Binnen tien dagen na afloop van elke 
maand zendt het bestuur aan Onzen voornoem
den Minister eene opgave van de veranderingen 
in het onderwijzend personeel in de afgeloopen 
maand. 

5. Indien eene school wordt opgeheven 
geeft het bestuur binnen tien dagen na. de 
sluiting daarvan kennis aan Onzen voornoem
den Minister. 

6. Tot het verkrijgen van voorschot ver
bindt het bestuur der instelling of vereeniging 
zich bij de inzending der opgave, bedoeld in 
het tweede of derde lid, tot terugbetaling va.n 
hetgeen eventueel bij dat voorschot te veel 
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mocht worden genoten. V oor de nakoming 
van deze verbintenis stelt het bestuur twee 
aoor Unzen voornoemden Minister goed te 
keuren borgen. Het bepaalde in het tweede, 
derde en vierde lid van artikel 7 van den 
algemeenen maatregel val). bestuur, houdende 
voorschriften ter uitvoering van de artikelen 88 
tot en met 104 der Lager-Onderwijswet 1920 
is hier bij van toepassing. 

7. Het model voor de opgaven, in het twee
de, derde en vierde lid bedoeld, wordt vastge- · 
steld door Onzen voornoemden Minister. 

17. 1. Na ontvangst van de in het tweede 
of het derde lid van artikel 16 bedoelde opgave 
stelt Onze voornoemde Minister het voorschot 
vast, en doet daarvan mededeeling aan de 
,ugemeene 1-tekenkamer en aan het bestuur. 

2. Na ontvangst van de mededeeling der 
sluiting van eene school wordt het bedrag 
van het voorschot herzien en nader vastgesteld. 

3. Het voorschot wordt kwartaalsgewijze 
bij den aanvang van elk kalenderkwartaal 
telkens voor een vierde gedeelte betaalbaar 
gesteld. Indien het voorschot voor het loo
pende jaar nog niet is vastgesteld, kan een 
vierde gedeelte van het laatstelijk vastgestelde 
voorschot worden betaalbaar gesteld. 

18. 1. Jaarlijks in de maand Ja.nuari 
zendt het bestuur, dat over het afgeloopen 
jaar op de bijdrage aanspraak maakt, aan 
Onzen voornoemden Minister zijne daartoe 
strekkende aanvrage, vergezeld van de door de 
onderwijzers voor salaris afgegeven quitantien 
of andere bewijzen van voldaan salaris. 

2. Bij de aanvrnge wordt door het bestuur 
der instelling of vereeniging overgelegd eene 
verklaring van de aan de school verbonden 
onderwijzers, dat voldaan is aan de bepalingen 
van artikel 8. 

3. Indien aan eene school in het afgeloopen 
jaar een of meer onderwijzers zijn werkzaam 
geweest boven het aantal, waarvoor vergoeding 
wordt verleend, wordt daarvan melding ge
maakt in eene opgave, welke bij de in het eerste 
lid bedoelde aanvrage wordt overgelegd. 

4. Aan de aanvrage wordt eene rekening 
van ontvangsten en uitgaven over het afge
loopen jaar toegevoegd. 

5. Het model voor de aanvrage, de opgave 
en de rekening, in het eerste, derde en vierde 
lid bedoeld, wordt vastgesteld door Onzen 
voornoemden Minister. 

19. 1. Na ontvangst van do in artikel 18 
bedoelde stukken stelt Onze voornoemde 
Minister het bedrag van de bijdrage vast, en 
doet daarvan mededeeling aan de Algemeene 

l ! zo. 

Rekenkamer en s.an bet bestuur met terugzen
ding van de overgelegde bewijzen van voldaan 
salaris. 

2. Het verschil tusschen het bedrag der 
krachtens het eerste lid vastgestelde bijdrage 
en dat van het door de gemeente of door de 
instelling of vereeniging bij voorschot genotene, 
beide op hetzelfde dienstjaar betrekking heb
bende, wordt, hetzij aan de gemeente of aan 
de instelling of vereeniging uitgekeerd, hetzij 
op het voorschot voor een volgend jaar inge
houden, al naar gelang dit verschil ten voordeele 
van de gemeente of van de instelling of vereeni
ging, dan we! van het Rijk is. 

20. 1. Indien eene, krach tens de door dit 
besluit vervallen bepalingen, aan eene gemeente 
of aan eene vereeniging of instelling over 1919 
of 1920 verleende bijdrage voor eene school 
voor zwakzinnigen te hoog of te laag blijkt 
vastgesteld te zijn, wordt het verschil verrekend 
met de ingevolge dit besluit over 1921 te 
verleenen bijdrage. Jndien eene bijdrage over 
1920 nog niet is ver!eend worden zij gevoegd 
bij de bijdrage over 1921. 

2. Voor de berekening der bijdrage over 
1921 wordt het aantal leerlingen op 1 Januari 
van dat jaar tot grondslag genomen, indien 
dit meer bedraagt dan het gemiddelde van het 
aantal op 16 Maart, 16 Juni, 16 September en 
16 December 1920. 

21. Op de onderwijzers aan scholen voor 
zwakzinnigen, die niet behooren tot hen, 
bedoeld in artikel 200, tweede lid, der Lager
onderwijswet 1920, is van toepassing: indien 
zij aan eene openbare school verbonden zijn, 
de algemeene maatregel van bestuur, houdende 
bepalingen omtrent de pensioenen van onder
wijzers bij de open bare lagere scholen en omtrent 
die van hunne weduwen en weezen, indien 
zij aan eene bijzondere school verbonden zijn, 
de algemeene maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 124 der genoemde wet. 

22. 1. Overeenkomstig artikel 126, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 en in afwijking 
van. artikel 110, eerste lid, dier wet wordt ten 
laste van het Rijk pensioen verleend in de 
gevallen, omschreven in artikel 111, eerste 
lid, tweede lid, en derde lid onder c en d, en 
naar de regelen, bepaald bij de artikelen 112 
tot en met 122 dier wet, aan de onderwijzers, 
verbonden aan de· bijzondere sc holen voor 
zwakzinnigen, welke in aanmerking komen 
voor eene bijdrage krachtens dit besluit, 
benevens aan de door Ons aangewezen scholen 
voor zwakzinnigen, welke niet in dat geval 
verkeeren. 

72 
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2. Met inachtneming overigens van het 
bepaalde in het eerste lid hebben mede na 
tienjarigen diensttijd recht op pensioen, zoodra 
zij den ouderdom van vijf en zestig jaren 
volbracht hebben en voorts, wanneer zij ziels
of lichaamsgebreken bekomen, die hen onge
schikt maken voor de waarneming der betrek
king van onderwijzer: 

a. onderwijzers, verbonden aan eene bij
zondere school, welke ophoudt te voldoen aan 
de in het eerste lid gest elde eischen ; 

b. onderwijzers, die overgaan naar eene andere 
school, waarvan op het tijd, tip van den over
gang niet vaststaat, dat zij niet voldoet aan de 
in het eerste lid gestelde eischen. 

23. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes!uit, da.t in het Staatsbla.d zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1920. 
WILHELMINA. 

De 11:f iniater van Onderwij s, 
K unsten en W etenschappen, 

J. Tu. DE VISSER. 
( Uilt]e,g. 14 Jan. 1921.) 

31 December 1920. BESLUIT tot regeling van de 
wijze van uitbeta.len der jaarwedde en wedde 
van de onderwijzers a.an de openbare lagere 
scholen, bedoeld in artikel 30, derde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, en tot het stellen 
van regelen betreffende verlof tot af · 
wezigheid en inhouding van die jaarwedde 
of wedde b ij da.t verlof. S. 9!9. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
18 December 1920, n°. 143823, Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, da.t bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld moet worden de wijze 
van uitbeta.len der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere scholen, 
bedoeld in artikel 30, derde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en regelen moeten worden 
gesteld betreffende verlof tot afwezigheid en 

. inhouding van die jaarwedde of wedde bij dat 
verlof; 

· Den Raad -van State gehoord, advies van 
28 December 1920, n°. 30 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 30 Dece!)lber 1920, 
n°. 15391, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeei:J.; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. De uitbetaling der jaarwedde 

en der wedde geschiedt maandelijks. 
2. Bij ontslag wordt de jaarwedde en de 

wedde uitbetaald tot en met den dag, vooraf
gaande aan dien, waarop het ontslag ingaat. 

3. Bij overlijden wordt de· jaarwedde en 
de wedde uitbetaald tot en met den dag van 
overlijden. 

2. 1. Aan onderwijzers. aan wie op advies 
van den behandelenden of controleerenden 
geneesheer een verlof wegens ziekte wordt 
toegestaan, wordt dit verlof met behoud van 
bet voile genot der jaarwedde voor niet !anger 
verleend dan twaalf achtereenvolgende maa.n
den, en aan onderwijzers, die overeenkomstig 

I artikel 41 der Lager-onderwijswet 1920 zijn 
, aangewezen voor tijdelijke waarneming eener 
1 

betrekking van onderwijzer of van hoofd der 
school, indien zij niet als vast onderwijzer 
aan eene lagere school zijn verhonden, met 
behoud van bet voile genot der wedde voor 
niet Langer dan twee achtereenvolgende maan-

1 

den. In bet laatste geval wordt het verlof 
voor niet !anger verleend dan voor den duur der 
tijdelijke waarneming. 

I 2. Blijkt bij bet verstrijken va.n bet verlof, 
in bet vorige lid bedoeld, uit een rapport van 
den geneesheer, dat de onderwijzer nog niet 
in staat is zijne werkzaamheden te hervatten, 
dan kan hem opnieuw voor ten hoogste twaalf 
of twee maanden verlof worden verleend. 
Echter wordt over den tijd van <lit verlof 
aan den onderwijzer slechts de helft zijner 
jaarwedde of wedde uitbetaald. 

3. Na het verstrijken van het verlof, in het 
vorige lid bedoeld, wordt de jaarwedde of de 
wedde niet !anger uitbetaald, tenzij in een 
bepaald geval onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schapp n, eene andere regeling wordt ge
troffen. 

4. Indien de onderwijzer hinnen eene 
ma.and na de hervatting van zijne werkzaam
heden na ziekteverlof weder ziek wordt, ka.n 
deze laatste ziekte op grond van ·eene genees
kundige verklaring voor de toepassing van dit 
artikel worden beschouwd als eene voortzetting 
van de voorafgegane ziekte . 

3. 1. Aan de gehuwde vast aangestelde 
onderwijzeres, die hare bevalling tegemoet ziet, 
wordt een verlof verleend, ingaande vier maa.n
den v66r het tijdstip, waarop de bevalling kan 
worden verwacht, en eindigende twee maanden 
na de bevalling. 

2. Over den tijd van dit ver!of blijft de 
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o nderwijzeres in bet voile genot van hare 
jaarwedde. 

3. Is zij twee ma-anden na de bevalling, 
volgens bet oordeel van den behandelenden of 
controleerenden geneesbeer, nog niet in staat 
hare werkr.aamheden aan de school te her
vatten, dan is het bepaalde in artikel 2, tweede 
en derde lid, van toepassing. 

4. De bepalingen van dit arti.kel zijn mede 
van toepassing op de gebuwde onderwijzeres, 
die overeenkomstig artikel 41 der Lager
onderwijswet 1920 is aangewezen voor tijdelijke 
waarne:ning eener betrekking van onderwijzer 
of van boofd der school, indien zij tevens als 
vast onderwijzeres aan eene lagere school is 
verbonden. 

4. 1. Onderwijzers, op wie militaire dienst
plicbt rust, genieten . verlof, zoolang zij zich 
verplicht in werkelijken dienst bevinden. 

2. Zij genieten over den tijd van dit verlof : 
lo. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 

bevinden voor eerste oefening - verlengd 
verblijf in werkelijken dienst als gevolg van 
opleiding tot een rang inbegrepen - of als 
behoorende tot bet zoogenaamd blijvend 
gedeelte, 3 / 10 der jaarwedde of wedde; 

2°. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
l:,evinden voor herhalingsoefeningen, de voile 
jaarwedde of wedde; 

30_ voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden ten gevolge van eene oproeping we
gens buitengewone omstandigheden : 

a. de eerste zes weken de voile jaarwedde 
of wedde; 

b. na de eerste zes weken : 
kostwinners 9/ 10 van hunne jaarwedde of wedde ; 
niet-kostwinners 3 / 10 van hunne jaarwedde of 
wedde. 

3. Het deel der jaarwedde of wedde, ver
meld in bet tweede lid onder 3°. b, wordt, 
zoowel voor kostwinners als voor niet-kost
winners, verminderd met de helft van bunne 
militaire jaarwedde, indien zij den officiersrang 
of den onderofficiersrang bekleeden. Het 
wordt voor kostwinners bovendien verminderd 
met bet bedrag, dat ter zake van hun werkelijken 
dienst van Rijkswege mocht worden toegekend 
als vergoeding wegens kostwinnerschap. 

4. Ten aanzien van hen, die geen eigenlijke 
kostwinners zijn, maar die aannemelijk maken, 
dat zij bijdragen tot bet onderhoud van anderen, 
kan Onze voornoemde Minister de uitkeering 
vaststellen op een hooger bedrag dan in bet 
tweede lid onder 3°. b voor niet-kostwinners 
is bepaald ; dit bedrag mag echter niet hooger 
zijn dan 9/ 10 van de jaarwedde of de wed.de, 

met inachtneming van bet bepaalde in het 
derde lid. 

5. Met afwijking in zoover van bet bepaalde 
in bet tweede lid onder 3°. worden landstorm
plichtigen, die in werkelijken dienst worden 
gesteld binnen een jaar nadat bet eerste gedeelte 
van de met hunne jaarklasse overeenkomende 
lichting der militie werd ingelijfd, de eerste 
acht en een halve maand van hun verblijf in 
werkelijken dienst geacht te verkeeren in bet 
geval, bedoeld in bet tweede lid onder 1°. 

6. Gedurende verblijf in werkelijken dieust 
enkel tot het ondergaan van straf wordt de 
jaarwedde of de wedde geheel ingehouden. 

7. Gedurende verlengd verblijf in werkelij
ken dienst wegens ziekte worden van de jaar
wedde of de wedde slechts ingehouden de 
bedragen, bedoeld in bet derde lid. 

8. In de gevallen, in dit artikel omscbreven, 
daalt bet bedrag, dat van de jaarwedde of de 
wedde wordt uitgekeerd, niet beneden bet 
bedrag van de door den onderwijzer verschul
digde bijdragen voor eigen en voor weduwe- en 
weezenpensioen. 

9. Aan onderwijzers, die overeenkomstig 
artikel 41 der Lager-onderwijswet 1920 zijn 
aangewezen voor tijdelijke waarneming eener 
betrekking van onderwijzer of van hoofd der 
school, wordt, indien zij niet als vast onderwijzer 
aan eene lagere school zijn verbonden, bet 
verlof voor niet Langer verleend dan voor den 
duur der tijdelijke waarneming. 

5. 1. Onderwijzers, die zich hebben ver
bonden bij bet re.~ervekader, of op andere wijze 
militaire plichten vrijwillig op zich hebben 
genomen, genieten eveneens verlof, zoolang zij 
zich ingevolge hunne verbintenis in werkelijken 
dienst bevinden. · 

2. Gedurende elke periode van werkelijken 
dienst geldt ten aanzien van bet genot hunner 
jaarwedde of wedde hetgeen in artikel 4 is 
bepaald voor bet, met die periode bet meest 
overeenkomende tijdperk. 

3. In de gevallen, in dit artikel omschreven, 
is bet laatste lid van artikel 4 van toepassing. 

6. 1. W ordt aan een onderwijzer buiten 
de gevallen, bedoeld in de artikelen 2, 3, 4 en 5, 
een verlof verleend voor langer dan zeven 
achtereenvolgende dagen, dan wordt hem 
over den tijd van dit verlof slechts uitbetaald 
een bedrag, gelijkstaande met de door hem 
verschuldigde bijdragen voor eigen en voor 
weduwe- en weezenpensioen. 

2. Het in bet vorige lid bepaalde is niet 
van toepassing in de gevallen, waarin aan een, 
onderwijzer bet verrichten van werkzaamheden 
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door of van wege Onzen voornoemden Minister ! 
is opgedragen, en in de gevallen, waarin een 
wettelijk voorschrift aan een onderwijzer het 
bezoeken van de school verbiedt. 

7. voor zoover de zin der bepalingen dit 
toelaat, worden in dit besluit met onderwijzers 
evenzeer onderwijzeressen bedoeld. 

8. Dit besluit treedt in werking op 1 Janu
ari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering· 
van dit besluit, dat in het Sta,a,tsblad zal warden 
geplaatst, en waarvan a-fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1920. 

WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitge.g. 14 Jan. 1921.) 

31 December 1920. BESLUJT tot regeling van 
de wijze, waarcip wordt voorbereid en in
gesteld het vergelijkend onderzoek, be
doeld in artikel 36 der Lager·onderwijswet 
1920. s. 950. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 November 1920, n°. 124943, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen : 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen moeten worden gesteld 
betreffende de wijze, waarop het vergelijkend 
onderzoek, bedoeld in artikel 36 der Lager-on
derwijswet 1920 wordt voorbereid en ingesteld ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 December 1920, no. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister • van 30 December 1920, 
n°. 15392, Afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

.t:1.e1:>1:>en goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. 1. Bij het ontstaan van elke va

cature van hoofd der school. waarin niet wordt 
-voorzien op de wijze, vermeld in het zevende 
lid van artikel 36 der Lager-onderwijswet 1920, 
kan eene oproeping worden gedaan van be
voegden, om zich als sollicitanten aan te 
melden. Deze oproeping geschiedt door burge
meester en wethouders. 

2. Beperkende voorwaarden in de oproeping 
kunnen alleen gesteld worden ten aanzien van 
Jeeftijd, diensttijd en vroegeren werkkring, en 
slechts dan, wanneer daaromtrent tusschen 

burgemeester en wethouders en den inspeoteur 
overeenstemming is verkregen. 

3. De oproeping vermeldt in welke de r 
vakken, bedoeldin artikel 2 der Lager-onderwijs
wet 1920, onderwijs wordt gegeven, en binnen 
welken termijn de sollicitanten zich schriftelijk 
moeten aanmelden bij het gemeentebestuur 
met overlegging der stukken, volgens de wet 
vereischt tot bewijs hunner bevoegdheid en 
verder voor zooveel noodig tot bewijs, dat z ij 
voldoen aan de in de oproeping gestelde 
eischen. 

4. Terstond na het verstrijken van dien 
termijn zenden burgemeester en wethou ders 
de ingekomen stukken aan den inspecteur. 

2. 1. De inspecteur zendt de J~jst dergenen, 
die als sollicitanten kunnen worden aangemerkt, 
zoodra zij door hem is vastgesteld, aan burge
meester en wethouders. 

2. lndien de lijst minder dan drie persone n 
bevat, heeft eene herhaalde oproeping plaats, . 
welke zich nu moet uitstrekken tot alle be
voegden. 

3. Heeft de herhaalde oproeping geen gun
stig gevolg, zoo kan eene derde oproeping 
geschieden. 

4. Indien ook na de derde oproeping zich 
minder dan drie personen aanmelden, word t 
voortgegaan met de voorbereidende werkzaam
heden, om tot eene voordracht te geraken. 

3. De inspecteur treedt, nadat hij omtrent 
het gedrag, de practische geschiktheid en den 
dienstijver der candidaten inlichtingen heeft 
ingewonnen, in overleg met burgemeester en 
wethouders, ten einde tot de noodige overeen
stemming betreffende het opmaken der voor
dracht te komen. 

4. Heeft het overleg, in artikel 3 bedoeld, 
ten gevolge, dat de inspecteur zich buiten zij n 
ambtsgebied moet begeven, dan geniet hij ten 
laste van de gemeente vergoeding van reis- en 
verblijfkosten volgens het tarief der derde 
klasse A van het Reisbesluit 1916 . 

5. 1. Komen burgemeester en wethouders 
eenerzijds en de inspecteur anderzijds niet tot 
de gevorderde overeenstemming, dan wordt 
het vergelijkend onderzoek, bedoeld in het 
derde lid van artikel 36 der Lager-onderwijswet 
1920, ingesteld. 

2. Daartoe wordt - indien nog geene 
oproeping heeft plaats gehad of alleen eene 
oproeping met beperkende voorwaarden - eene 
oproeping van alle bevoegden gedaan. Hierop 
zijn van toepassing artikel 1, derde en vierde 
lid, en artikel 2. 

6. 1. De inspecteur regelt het plan van 
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het vergelijkend onderzoek en doet zich desge- ! inspecteur en de deskundigen, die hem bijstaa.n, 
raden achtende door deskundigen bijstaan. voor ieder onderdeel, waarover het onderzoek 

2. Deze deskundigen genieten teu laste van loopt, bijzondere aanteekening gehouden. 
de gemeente, behalve vergoeding van reis- en 2. De wijze, waarop dit geschiedt, wordt 
verblijfkosten volgens het tarief der derde l door den inspecteur geregeld. 
klasse B van het Reisbesluit 1916, vacatie- i 3. Na afloop van het onderzoek ruaakt hij, 
gelden ten bedrage van acht gulden per dag na het gevoelen der deskundigen te hebben 
Zij genieten wegens het beoordeelen van het ingewonnen, met behulp van zijne en ~unne 
schriftelijk werk eene beloon;ng van acht· aanteekeningen, de ranglijst op. 
gulden per twintig candidaten. Enn gedee!t ~ 4 . Op die ranglijst wordt elke candida,.t 
van twintig wordt voor twintig gerekend. gebracht, naarmate hij bij het onderzoek, in 

7. 1. Nadat, met inachtneming der voor- zijn geheel, boven anderen voldaan heeft. 
schriften, vervat in het vierde lid van artikel 5. Binnen veertien dagen na den afloop van 
36 der Lager-onderwijswet 1920 is vastgesteld, het onderzoek doet de inspecteur de ranglijst 
welke candidaten tot het vergelijkend onderzoek met zijn schriftelijk rapport omtrent de onder
zullen worden toegelaten, bepaalt de inspecteur, : zochten aan burgemeester en wethouders 
na gebouden overleg met burgemeester en I toekomen. 
wethouders, den dag en de plaats van dat ! 12. Acbten, na kennisneming van de rang-
onderzoek. lijst en het schriftelijk rapport van den inspec-

2. Burgemeester en wethouders zorgen voor teur, burgemeester en wethouders in overeen
een geschikt lokaal, op kosten van de gemeente, stemming met dezen dit noodzakelijk, dan kan 
en geven ten minste acht dagen van te .voren eene nieuwe oproeping plaats hebben. 
aan iecler dergenen, die worden toegelaten, 13. 1. Acbten burgemeester en wethouders 
van den dag en de plaats van het onderzoek I in overeenstemming met den inspecteur eene 
schriftelijk kennis. nieuwe oproeping niet noodzakelijk, of komen 

8. 1. Het vergelijkend onderzoek wordt I zij daaromtrent niet tot overeenstemming, 
niet gehouden in het openbaar. dan maken burgemeester en wethouders eene 

2. Het kan worden bijgewoond door den voordracht op van ten minste drie personen, 
hoof~specteur, binnen wiens ambtsgebied de na overleg met den inspecteur, of zoo er slechts 
te vervullen plaats beboort, den burgemeester, twee of een onderzocht werden, van twee of 
de wethouders, de leden van den raad en - in elm. 
opdracht van den inspecteur - door de school- 2. Zij brengen op die voordracht, voor 
opzieners van zijn ambtsgebied. zooverre zij meer dan een persoon bevat, 

3. De inspecteur noodigt den hoofdinspec- degenen, die de eersten op de ranglijst staan. 
teur nit, het, vergelijkend onderzoek bij de 14. 1. Burgemeester en wethouders z~n
wonen. 1 den de voordracht, met een afschrift van de 

9. 1. Het onderzoek geschiedt mondeling, I ranglijst en van de hun door den inspecteur 
of schriftelijk en mondeling. omtrent de voorgedragenen verstrekte schrifte-

2. Het schriftelijke strekt, orn de candidaten lijke mededeelingen, aan den gemeenteraad. 
zoowel uit wetenschappelijk als uit paedagogisch 2. Zij voegen daarbij hun met redenen om
oogpunt te leeren kennen in den aard en het kleed advies omtrent de voorgedragen candida
gehalte hunner kundigheden en hunner ver- ten. 
standelijke ontwikkeling ; het mondelinge in- I 15. 1. Neemt de, ten gevolge van een 
zonderheid om hen te leeren kennen in hunne I vergelijkend onderzoek, benoemde die benoe
paedagogische bekwaamheid en in hunne per- ming niet aan, dan vullen burgemeester en 
soonlijkheid. wethouders, na overleg met den inspecteur, 

10. De inspecteur kan, na raadpleging met I de voordracht a.an uit de op de ranglijst het 
de deskundigen en in overeenstemming met I naast volgenden en zenden binnen acht dagen 
burgemeester en wethouders, bepalen, welke de nieuwe voordracht aan den gemeenteraad, 
candidaten, na afloop van het schriftelijk onder overlegging van de rapporten en adviezen, 
onderzoek, niet verder aan het onderzoek bedoeld in artikel 14. 
zullen deelnemen, met dien verstande, dat het I 2. Kan zoodanige aanvulling bij gebrek 
aantal overblijvenden nimmer mag dalen bene- aa.n onderzochte candidaten niet plaats hebben, 
den zes. dan bepaalt zich de keuze van den gemeente-

11. 1. Van de uitkomsten van het onder- I raad tot een der overige op de voordracht ge
zoek van elken candidaat wordt door den plaatsten, tenzij burgemeester en wethouders in 
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overeenstemming met den inspecteur eene 1 

nieuwe oproeping noodig achten. 
16. De kosten, bedoeld in artikel 4 en ar

tikel 6, tweede lid, worden gerekend te behooren 
tot die, vermeld in artikel 55, onder n, der 
Lager-onderwijswet 1920. 

17. Geschillen, uit de toepassing van dit 
besluit. oprijzende, worden onderworpen aan 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

18. l. Dit besluit treedt in werking op 
l Januari 1921. 

2. Met gelijke dagteekening vervallen het 
Koninklijk besluit van 17 December 1890 
(Staatsblad n°. 1841 en Ons besluit van 20 Juni 
1919 (Staatsblad n°. 388). 

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 worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1921.) 

31 Decemher 1920. BESLUIT tot regeling vun 
de inrichting, de samenstelling, de be
voegdheden eu de wijze van verkiezing der 
oudercommissien, bedoeld in artilrn l :.!O 
der Lager onderwijswet Hl20. S. 951. 

WIJ WILHELMI A, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Mimster van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 November 1920, n°. 11 9123, Afdeeling 
Lager Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur moeten worden geregeld - de 
Afdeeling van den Onderwijsraad voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord - de inrichting, 
de samenstelling, de bevoegdheden en de wijze 
van verkiezing der oudercommissien, bedoeld 
in artikel 20 der Lager-onderwijswet 1920; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 
1 October 1920, n°. 1411a ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
28 December 1920, n°. 27 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1920, 
n°. 15394, Afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen: 
Art. 1. Voor elke school of voor twee 

scholen derzelfde gemeente gezamenlijk -
in het la.atste geval, indien het t,otaal aantal 
leerlingen 200 niet te boven gaat - wordt eene 
oudercommissie ingesteld. 

2. Deze commissie heeft het karakter · van 
vertegenwoordiging der personen, van wie 
een of meer kinderen op de in artikel 1 bedoelde 
school of scholen zijn ingeschreven, en die in 
den zin van artikel 1 der Leerplichtwet voor het 
geregeld schoolgaan dier kinderen verant
woordelijk zijn. 

3. Zij bestaat uit ten minste drie en ten 
hoogste zeven led.en, als zij de in artikel 2 
bedoelde personen van een school vertegen
woordigt, uit vier, zes of acht leden, als zij 
die van twee scholen vertegenwoordigt. 

4. Zij vormt een schakel tusschen ouders 
en onderwijzers, gemeentebesturen en school
toezicht, en heeft ten doe!, de goede verhouding 
en samenwerking van school en huis te be
vorderen. 

5. Zij houdt daartoe met de in artikel 2 
bedoelde personen, die zij ten minste acht 
dagen te voren op de haar het best voorkomende 
wijze uitnoodigt, ten minste tweemaal per jaar 
eene bijeenkomst (ouderavond). 

6. De in artikel 5 bedoelde bijeenkomsten 
worden geleid door het hoofd der school, of, 
als de commissie twee scholen vertegenwoordigt, 
door de hoofden dier scholen beurtelings. 
De onderwijzers der vertegenwoordigde school 
of scholen zijn mede tegenwoordig. 

7. De inspecteur en de voor het toezicht 
op de school of scholen mede aangewezen 
schoolopziener of schoolopzieners hebben even
eens toegang tot de in de artikelen 5 en 6 
bedoelde bijeenkomsten. Eerstgenoemde kan 
het beleggen van zulk eene bijeenkomst gelasten; 
in dit geval wordt zij door hem of den door 
hem daartoe aangewezen schoolopziener geleid. 

8. Wanneer het vierde dee! der in artikel 2 
bedoelde personen het verlangen daartoe te 
kennen geeft, is de commissie verplicht, een 
ouderavond uit te schrijven. 

9. De ouderavonden worden bij voorkeur 
gehouden in een lokaal van het schoolgehouw 
of van een der beide schoolgebouwen. Da.t 
lokaal wordt daartoe behoorlijk verwa.rmd 
en verlicht kosteloos ter beschikking van de 
commissie gesteld. 

10. Het hoofd der school heeft het recht, 
den voorzitter der commissie tot de school 
toe te laten, indien diens komst in verband 
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staat met wat op den vorigen ouderavond 
besproken is, of op den volgenden besproken 
zal warden. Hij is daartoe verplicht, indien 
burgemeester en wethouders hem dit gelasten. 

11. De voorzitter der commissie heeft het 
recht, aan het hoofd der school schriftelijk of 
mondcling vragen te doen, die op de geheele 
school betrekking hebben ; evenzeer om aan elk 
der a ndere Jed.en van het onderwijzend personee l 
schriftelijk of mondeling vragen te doen, 
die op het onderwijs in diens klasse betrekking 
hebben. De leden van het persor.eel zijn 
vcrplicbt tot beantwoording in den vorm 
waarin de vragen p:edaan zijn. 

12i De per~onen, in .... r~ikel 2 genoemd, 
warden voor de eerste maal samen geroepen 
door of namens het college van burgemeester 
en wethouders. 

13. Op de in artikel 12 bedoelde bijeenkomst 
wordt onder leiding van dengene, dien burge
meester en wethouders daartoe aanwijzen, 
bij meerderheid van stemmen der te recht 
aanwezigen bepaald, hoeveel leden de commissie 
zal t ellen. 

14. Op dezelfde bijeenkomst worden bij 
meerdcrheid van stemmen der te recht aanwe
zigcn de :eden der commissie gekozen uit 
de in artikel 2 genoemde personen; uit hetzelfde 
gezin kan niet meer dan e{,.n p lclrsoon in de 
commissie zitting nemen. Vereenigen twee 
of meer een gelijk aantal ste=en op zich, 
<lan wordt de oudste in jaren gekozen geacht. 
Vertegenwoordigt de commissie twee scholen, 
dan wordt de helft der leden uit en door de 
bij de eene school behoorende personen gekozen, 
de helft uit en door de bij de andere school 
behoorende personen. 

15. De commissie kiest zelf haren voorzitter 
op de eerste door haar te houden bijeenkomst 
bij meerderheid van stemmen der aanwezigen. 
Vereenigen twee of meer van hen een gelijk 
aantal stemmen op zich, dan wordt de oudste 
in jaren gekozen geacht. De voorzitter geeft 
van zijne verkiezing kennis aan burgemeester 
en wethouders. Dit college geeft daarvan 
kennis a.an den inspecteur. 

16. Op de in het vorige artikel bedoelde 
bijeenkomst wordt een huishoudelijk reglement 
vastgesteld, waarvan een afschrift aan burge
meester en wethouders wordt gezonden. 

17. De leden der commissie hebben twee 
jaren zitting, met dien verstande, dat zij tot 
den eersten na dien termijn te houden ouder
a.vond in fnnctie blijven. Zij zijn herkiesbaar, 
voor zooveel zij nog behooren tot de personen, 
i n artikel 2 bedoeld. De verkiezing heeft 

I pla-a.ts overeenkomstig het bij artikel 14 be
' paalde. 
1 18. De voorzitter der commissie heeft het 
'1 recht, zich namens haar met opmerkingen of 

vragen te wenden tot burgemeester en wet
houders, den inspecteur en de commissie van 
toezicht op het lager onderwijs. 

19. Alie geschillen, voortkomende uit de 
toepassing van dit besluit of van het huishoude
lijk reglement, warden onderworpen aan de 
beslissing van burgemeester en wethouders. 

20. Dit besluit treedt in werking op 1 Ja
nuari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal warden 
geplaatst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1920. 

WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kitnsten en 
w etenschappen, J . Tu. DE VISSER. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1921.) 

31 Dece:mber 1920. BESLUIT, houdende voor
schriften ter uitvoering van de artikelen 
88 tot en met 104 der Lager-onderwijs
wet 1920. S. 952. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 November 1920, n°. 9959, Afd. Lager On
derwijs Financieel; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven tot uitvoering van de 
artikelen 88 tot en met 104 der Lager-Onder
wijswet 1920 ; 

Den Ra-ad van State gehoord, advies van 
28 December 1920, n°. 25 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1920, 
no. 13307, afdeeling Lager Onderwijs Financieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen tot 

uitvoering van de artikelen 88 tot en met 104 
der Lager-Onderwijswet 1920. 

Art. 1. 1. In dit besluit en de daarbij 
behoorende formulieren wordt verstaan onder : 

,,de Wet", de Lager-Onderwijswet 1920; 
,,Onze Minister", de Minister, die met de 

uitvoering van de Lager-Onderwijswet 1920 is 
belast; 

,,de Wet van 1878" , de wet tot regeling van 
het lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooals zij op 31 December 



1920 31 D E C E l\f B E R. 1144 

1920 luidt volgens de daarin door latere 
wetten aangebrachte wijzigingen ; 

,,de Onderwijsraad", de afdeeling van dien 
Raad voor het algemeen vormend lager onder
wijs en het bewaar,choolonderwijs ; 

,,de Inspecteur", de inspecteur van het 
lager onderwijs binnen wiens ambtsgebied de 
school is gevestigd, of het onderwijs is gegeven ; 

,,het schoolbestuur", het bestuur der bij -
zondere lagere school, dat wenscht aanspraak 
te maken op vergoeding uit de openbare 
kassen. 

2. Waar in dit besluit of in de daarbij 
behoorende formulieren wordt gesproken van 
,,onderwijzers", zijn daarmede ook onder
wijzeressen bedoeld, ·t-enzij het tegendeel 
uitdrukkelijk is aangegeven. 

2. 1. Alvorens over te gaan tot het 
benoemen hetzij van een hoofd der school, 
hetzij van een onderwijzer tot bijstand van 
het hoofd, zendt het schoolbestuur aan den 
inspecteur f'ene volledige lijst van de sollici
tanten met de door hen ingezonden stukken. 
Indien het schoolbestuur een hoofd of een 
onderwijzer wenscht te benoemen, die niet 
naar de te vervullen betrekking heeft gesollici
teerd wordt daarvan met opgaaf van redenen 
en met vermelding van den naam en de laat
stelijk bekleede betrekking mededeeling gedaan 
bij de toezending van de lijst van sollicitanten. 

2. De Inspecteur zendt, de in het eerste 
lid bedoelde stukken binnen veertien dagen 
terug 11,an het Schoolbestuur, voorzien van 
eene met redenen omkleede aanbeveling van 
zoo mogelijk ten minste drie bevoegden. 

3. Indi,m het Schoolbestuur zich met die 
aanbeveling niet kan vereenigen, geeft het· 
daarvan kennis aan den Inspecteur met 
aanduiding van den naar de meening van het 
Schoolbestuur aan te bevelen onderwijzer. 

4. De Inspecteur geeft binnen veertien 
dagen aan het Schoolbestuur zijn oordeel te 
kennen over den in het vorig lid bedoelden 
onderwijzer en wijzigt zoo noodig zijne aanbe
veling. 

5. Het Schoolbestuur ga,i,t daarna over tot 
de benoeming en geeft daarvan kennis aan den 
Inspecteur op de wijze als in het derde lid 
van art. 6 van dit besluit is voorgeschreven 
alsmede aan den benoemde met gelijktijdige 
toezending der akte van benoeming. 

3. I, Jaarlijks ten rninste tien dagen v66r 
den aanvang van het 8chooljaar zendt 
het schoolbestuur aan den Inspecteur het 
Jeerplan alsmede den rooster van lesuren in 
tweevoud voor dat schooljaar, waarop tevens 

, de fC'estdagen en vacantietijden zijn vermeld. 
De vermelding der vacantietijd en geschiedt 
door aanduiding van de dagteekening van 

I 
het begin en van het 'einde van elke va
cantie. De rooster v ermeldt tevens, of op de 

I school uitsluitend jongens, uitsluitend meisjes, 
dan we! jongens en meisjes worden toegelaten. 

2. Bij opening der school in den loop van 
het, schooljaar geschiedt de inzending van het 
leerplan en van den rooster van lesuren in 
tweevoud aan den Inspecteur ten minste tien 
dagen v66r de opening. 

3. Indien de rooster van lesuLen in den 
loop van het schooljaar wordt gewijzigd, 
dan wordt een nieuwe rooster in tweevoud 
aan den Inspecteur toegezonden ten minste 
tien dagen v66r de wijziging wordt toegepast. 
I s de wijziging het gevolg van verandering of 
aanvulling van het leerplan, dan wordt bij 
den nieuwen rooster het gewijzigd leerplan over
gelegd. 

4. De rooster van lesuren wordt in zoodani
gen vorm ingezonden, dat hij tevens geschikt 
is, om opgeplakt in een der schoolvertrekken 
te worden opgehangen. 

4. 1. Wanneer het leerplan voldoet aan 
de bepalingen van art. 90 der Wet en de rooster 
aan die van art. 89, derde lid, der Wet alsmede 
aan art. 3 van dit besluit, zendt de Inspecteur 
het leerplan benevens een exemplaar van den 
rooster binnen tien dagen terug aan het School
bestuur na beide stukken voor ,,gezien" te 
hebben onderteekend met vermelding van de 
dagteekening der onderteekening. 

2. Wanneer naar het oordeel van den 
Inspecteur het leerplan niet voldoet aan de 
wettelijke vereischten, of de rooster van 
lesuren niet beantwoordt aan de bepalingen 
van art. 3 van dit besluit, zendt hij de stukken 
binnen den in het eerste lid genoemden termijn 
aan het Schoolbestuur terug met mededeeling 
van zijne bedenkingen. 

3. Indien het Schoolbestuur het leerplan 
of den rooster van lesuren dienovereenkomstig 
wijzigt, zendt het de gewijzigde stukken zoo 
spoedig mogelijk weder aan den Inspecteur 
terug, die vervolgens daarmede handelt naar 
het bepaalde in het eerste lid. 

4. Weigert het schoolbestuur aan de be
denkingen tegemoet te komen, dan zendt het 
de stukken met opgaaf van redenen terug aan 
den Inspecteur, die daarvan onverwijld mede
deeling doet aan Onzen Minister, met vermel
ding van de door hem geopperde bedenkingen. 
Hij doet daarbij tevens mededeeling, of hij al 
dan niet gebruik maakt van zijne bevoegdheid 
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om overeenkomstig art. 90, tweede lid, der 
wet de beslissing in te roepen van den Onder
wijsraad. 

5. Indien de in het vorig lid bedoelde 
beslissing van den Onderwijsraad niet wordt 
ingeroepen, zendt de Inspecteur het leerplan 
benevens een exemplaar van den rooster van 
lesuren, na deze stukken voor ,,gezien" te 
hebben onderteekend, met vermelding van 
de dagteekening der onderteekening terug aan 
het Schoolbestuur binnen een door Onzen 
Minister in elk geval afzonderlijk te stellen 
termijn. 

5. I. Het Schoolbestuur zendt een af
schrift van den voor ,,gezien" geteekenden 
rooster van lesuren aan Onzen Minister met 
mededeeling tevens van de dagteekening 
waarop het leerplan door den Inspecteur 
voor ,,gezien" is geteekend. 

2. De Inspecteur zendt binnen tien dagen 
na afloop van elke maand aan Onzen Minister 
eene opgave van de bijzondere scholen, wier 
leerplan en rooster van lesuren door hem in die 
maand voor ,,gezien" geteekend zijn terug 
gezonden met vermelding van de dagteekening 
der onderteekening alsmede van de vakken, 
waarin aan elke van die scholen onderwijs wordt 
gegeven. 

De in dit artikel bedoelde opgave wordt 
ingericht overeenkomstig het bij dit besluit 
vastgestelde formulier, model A. 

6. I. J aarlijks in de maand J anuari 
zendt het schoolbestuur aan Onzen Minister 
en aan den Inspecteur eene opgave volgens 
het bij dit besluit vastgesteld formulier, mode!B. 

2. Bij opening eener school in den loop van 
een jaar zendt het schoolbestuur aan Onzen 
Minister en aan den Inspecteur : 

a. binnen tien dagen na de, opening eene 
opgave volgens het bij dit besluit vastgesteld 
formulier, model C : 

b. binnen tien dagen na den laatsten dag 
der maand volgende op die, waarin de school 
is geopend, eene opgave volgens het bij dit 
besluit vastgesteld formulier, model D. 

3. Het schoolbestuur zendt binnen tien 
dagen na afloop van elke maand aan Onzen 
Minister eene opgave betreffende de in de afge
loopen maand voorgekomen veranderingen in 
het onderwijzend personeel der school. Deze 
opgave wordt ingericht volgens het bij dit 
besluit vastgesteld formulier, model E . 

4. lndien wordt besloten tot opheffing der 
school, geeft het schoolbestuur daarvan binnen 
tien dagen kennis aan Onzen Minister en aan 
den Inspecteur. Met afwijking van het be-

paa!de in het derde lid wordt in het hierbedoelde 
: geval de opgave, model E ingezonden binnen 
, tien dagen na de sluiting der school. 

7. 1. Tot het bekomen van voorschot op 
I de Rijksvergoeding verbindt het Schoolbestuur 
I zich bij de inzending van de in artikel 6 van 
I dit besluit bedoelde opgaven B en C tot terug-
1 betaling van hetgeen eventueel bij vootschot 

I 
te veel mocht wordon genoten. Voor de na
koming van deze verbintenis stelt het school-

! 
bestuur twee door Onzen Minister goed te 
keuren borgen. 

2. V rijgesteld van de in het vorig lid be-
' doelde borgstelling zijn de schoolbesturen, die 

aangesloten z\jn bij eene rechtspersoonlijkheid 
bezittende organisatie van besturen, a.ls zoo
danig door Onzen Minister erkend, en die ten 
genoegen van dezen Minister zich heeft borg 
gesteld voor de nakoming der in het vorig lid 
bedoelde verbintenissen der aangesloten school
besturen. 

3. De in het tweede lid van dit artikel 
bedoelde erkenning geschiedt op een daartoe 
door het bestuur der organisatie tot Onzen 
Minister gericht verzoek, waarbij moet worden 
overgelegd eene opgave van de schoolbesturen, 
waarvoor zekerheid wordt gesteld, vermeldende 
ten aanzien van elke school de gemcente 
en nadere plaatsaanduiding in de gemeente, 
waar de school is gevestigd, alsmede den naam 
der instelling of ,ereeniging, onder welker 
bestuur de school staa'.;. 

4. Jaarlijks in de ma.and Januari word\ 
door het bestuur der erkende organisatie eene 
volledige opgave van de bij den aanvang des 
jaars aangesloten schoolbesturen, waarvoor 
zekerheid wordt gesteld, aan Onzen Minister 
ingezonden. Wijzigingen, welke in den loop 
des jaars daarin mochten worden aangebracht, 
worden binnen tien dagen aan Onzen Minister 
medegedeeld. 

8. I. Onze Minister stelt voor elk schoolbe
stuur, hetwelk heeft voldaan aan het bepaalde 
in artikel 7, het voorschot vast van de Rijks
vergoeding, bedoeld in artikel 97 der wet, voor 
het loopende jaar en doet daarvan mededeeling 
aan de Algemeene Rekenkamer en aan het 
belanghebbend schoolbestuur. 

2. Bij den aanvang van elk kalenderkwartaal 
wordt een vierde gedeelte van dit voorschot 
betaalbaar gesteld. Indien het voorschot 
voor het loopende jaar nog niet is vastgesteld, 
kan een vierde gedeelte betaalbaar worden 
gesteld van het laatstelijk toegekend voor

schot. 
3. Onze Minister is bevoegd om zonder 
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opgaaf van redenen het voorschot niet te 
verleenen of de uitbetaling ,van een reeds 
verleend voorschot te doen ophouden. 

9. 1. Zoodra den Inspecteur blijkt, dat 
eene school ophoudt te voldoen aan de op het 
bekomen van Rijksvergoeding in de Wet 
gestelde eischen en voorwaarden of dat op eene 
school van toepassing wordt eene der bepalingen 
van art. 96 der Wet, geefi ltjj daarvan kennis 
aan Onzen Minister. 

2. Binnen tien dagen na ontvangst van eene 
kennisgeving, als bedoeld in het vierde lid 
van art. 96 der Wet, doet de Inspecteur daarvan 
mededeeling aan Onzen Minister. Deze mede
deeling wordt ingericht overeenkomstig het 
bij dit besluit vastgesteld formulier, model F. 

10. 1. Het schoolbestuur, hetwelk ver
volgonderwijs doet geven, of het bestuur van 
de overeenkomstig art. 98, derde lid, der 
Wet door Ons aangewezen instelling of ver
eeniging zend.t ten minste tien dagen v66r den 
aanvang van den cursus voor vervolgonderwijs 
aan den Inspecteur het leerplan alsmede den 
rooster van lesuren in tweevoud van den 
cursus, waarop tevens de feestdagen en va
cantietijden zijn vermeld. 

2. De artikelen 3, 4 en 5 van djt besluit zijn 
hierbij van toepassing. 

11. Binnen tien dagen na den aanvang van 
eenen cursus voor vervolgonderwijs zendt het 
bestuur, bedoeld in artikel 10, aan Onzen 
Minister en aan den Inspecteur eene opgave, 
volgeus het, bij dit besluit vastgesteld formulier, 
model G. Deze opgave wordt voor de eerste 
maal ingezonden voor de cursussen, die in 
het jaar 1921 aanvangen. 

12. 1. Het bestuur, hetwelk aan het in 
art. 11 gegeven voorschrift heeft voldaan, zendt 
binnen tieil dageu na afloop van elke kalender
maand, waarin het vervolgonderwijs is gegeven, 
aan Onzen Minister en aan den Inspecteur eene 
opgave, volgens het bij dit besluit vastgesteld 
formulier, model H . 

2. Bij het eindigen van eenen cursus voor 
vervolgonderwijs v66r den daartoe bepaalden 
datum, wordt de in het eerste lid bedoelde 
opgave ingezonden binnen tien dagen na het 
sluiten van den cursus. 

13. 1. J aarlijks v66r of op den tienden 
dag der maand Januari zendt het bestuur, 
bedoeld in art 10, aan den Inspecteur eene 
opgave in tweevoud, volgens het bij dit besluit 
vastgesteld formulier, model J. Deze opgave 
wordt voor de eerste maal ingezonden in de 
maand Januari 1922. 

2. De Inspecteur onderzoekt die opgave, 

voorziet haar na accoordbevinding van eene 
desbetreffende verklaring, vermeldende tevens 
of voldaan is aan art. 98 der wet, en zendt v66r 
of op den twintigsten dag der maand Januari 
eeu exemplaar aan Onzen Minister en een 
exemplaar aan het belanghebbend bestuur. 

3. Indien de opgave door den Inspecteur 
niet accoord wordt bevonden, zendt hij haar 
binnen tien dagen ter wijziging aan het bestuur 
van den cursus terug. Na terugontvangst 
van de voor zooveel noodig gewijzigde opgave 
handelt de Inspecteur daarmede overeenkom
stig het tweede lid van dit artikel. 

14. l. De door het Schoolbestuur overeen
komstig artikel 99 der wet aan Onzen Minister 
jaarlijks in te zenden aanvrage, vergezeld van 
de in dat artikel bedoelde quitantiiin en ver
k laring, behoort t e zijn ingericht overeenkomstig 
het bij dit besluit vastgesteld formulier, model 
K. Voor zooveel noodig gewijzigd, strekt dit 
formulier tevens voor het aanvragen van de 
Rijksvergoeding, bedoeld in artikel 98 der wet, 
door het be tuur der overeenkomstig het 
derde lid van dit wetsartikel door Ons aange
wezen instelling of vereeniging. 

2. De overeenkomstig dit formulier opge
maakte aanvrage _ wordt voor de eerste maal 
ingezonden in de maand Januari 1921. 

15. Alvorens te beslissen, of de school in 
het afgeloopen jaar heefi voldaan aan de in 
de wet gestelde eischen en voorwaarden, 
onderwerpt Onze Minister de ingediende 
aanvrage aan een nauwkeurig onderzoek, treedt 
voor zooveel noodig in overleg met den Inspec
teur en wint bij het schoolbestuur al de inlich
tingen in, die hij met betrekking tot de toepas
sing van art. 96 der wet noodig acht. 

16. 1. Nadat de termijn van dertig vrije 
dagen, in artikel 99, derde lid, der wet gesteld, 
is verstreken zonder dat tegen de beslissing 
van Onzen Minister op de in artikel 14 van dit 
be luit bedoelde aanvrage bij Ons beroep is 
ingesteld, regelt Onze Minister de uitbetaling 
van het bedrag, waarop het bestuur der in
stelling of vereeniging volgens die beslissing 
aanspraak heeft. 

2. Het verschil tusschen het bedrag der 
door Onzen Minister vastgestelde vergoeding 
en het bedrag van het overeenkomstig artikel 8 
van dit besluit uitgekeerd voorschot, beiden 
een zelfde dienstjaar betreffende, wordt hetzij 
aan het Schoolbestuur uitbetaald, hetzij 
ingehouden op het voorschot voor een volgend 
dienstjaar, al naar gelang het verschil ten 
voordeele van het Schoolbestuur of van het 
Rijk is. Hetzelfde heeft plaats bijaldien de 
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beslissing van Onzen Minister door Ons in 2. Het verzoek om voorschot wordt inge
beroep wordt gehandhaa.fd, of bij Ons in beroep r icht overeenkomstig het bij dit besluit vast
genomen besluit Rijksvergoeding wordt ver- gesteld formulier, model L. 
leend. 19. 1. De gemeenteraad stelt voor elk 

3. Indien de in het vorig lid bedoelde schoolbestuur, hetwelk voldaan hee~ aan het 
inhouding niet mogelijk is, wordt het bij voor- b epaalde bij art. 18, het voorschot vast van de 
schot te veel genotene door het Schoolbestuur gemeentelijke vergoeding, bedoeld in art. 101 
in 'a Rijks kas teruggestort b nnen een door der wet en doet daarvan mededeeling aan het 
Onzen Minister te stellen termijn. belanghebbend schoolbestuur. 

17. 1. Indien in eene gemeente in eenig 2. De uitbetaling van dit voorschot ge-
jaar aan eene openbare lagere school meer sohiedt volgens de door den gemeenteraad te 
onderwijzers zijn verbonden geweest dan het stellen regelen. 
a.antal, waarvan ingevolge artikel 56 in verband 20 . 1. Jaarlijks, zoodra. de rekening der 
met artikel 201, derde lid, der Wet de jaarwedde gemeente is gesloten, geeft het gemeentebestuur 
door het Rijk wordt vergoed, zendt het bestuur aan de besturen der in de gemeente gevestigde 
der naar de onderscheidingen van artikel 3, bijzondere lagere soholen kennis van het gemid -
tweede en vierde lid, der Wet overeenkomstige deld bedrag van de volgens die rekening geda.ne 
in die gemeente geve tigde bijzondere school, uitga.ven per leerling van de overeenkomstige 
hetwelk aanspraak maakt op de gemeentelijke openbare lagere school of scholen der gemeente 
vergoeding, bedoeld in artikel 100 der Wet, ter zake van de kosten, bedoeld onder art. 55 
in de maand Januari na af!oop van dat jaar der Wet onder e tot en met hen o, alsmede die 
een desbetreffend verzoek aan het bestuur onder c voor zooveel betreft het huren en de 
dier gemeente. Daarbij wordt overgelegd een erfpacht van schoolgebouwen en terreinen en 
afsohrift van de in die maand aan Onzen Minister die van instandhouding. 
ingezonden aanvrage, bedoeld in artikel 14 2. Indien de gemeente niet eene of meer 
van dit besluit, betreffende de Rijksvergoeding overeenkomstige openba.re lagere scholen in 
over dat jaar. stand houdt , onderzoekt het gemeentebestuur, 

2. Binnen eene maand na ontvangst der welk gemiddeld bedrag door een drietal gelijk
beslissing van Onzen Minister op die aanvrage soortige gemeenten blijkens de laatstelijk 
zendt het in het eerste lid van dit artikel be- gesloten rekening gemiddeld per leerling van 
doeld schoolbestuur een afsohrift dier beslissing I eene overeenkomstige school is uitgegeven 
.a.an het gemeentebestuur met opgave van de wegens de in het eerste lid bedoelde kosten. 
namen der onderwijzers, voor wie aanspraak De in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
wordt gemaakt op de gemeentelijke ver goeding vermeldt in dit geyal het ge middeld bedrag 
en van het bedrag dier vergoeding. per leerling v.an de gemeente, waar dit nooh 

3. Na ontvangst van de in het vorig lid het laagste noch het hoogste is. 
bedoelde opgave beslist de gemeenteraad op 3. Als gelijksoortige gemeenten worden 
bet verzoek om vergoeding uit de gemeentekas I beschouwd de gemeenten, die gerangschikt 
en deelt zijn besluit mede aan bet belang- zijn in dezelfde klasse van de tabel, behoorende 
hebbend schoolbestuur. bij de Wet tot regeling van de Personeele 

18. 1. Het Schoolbestuur, hetwelk aan- Bela.sting. 
apra.ak wenscht te maken op de gemeentelijke 21. 1. Het in art. 98 der Wet bedoeld 
vergoeding, bedoeld in art. 101 der Wet, bestuur, hetwelk bijzonder vervolgonderwijs 
gt--eft daarvan kennis aan het bestuur der doet geven overeenkomstig bet in de gemeente 
gemeente, waar de school is gevestigd, met gegeven openbaar vervolgonderwijs, geeft daar
verzoek om v·oorsobot op die vergoeding, van kennis aan bet gemeentebestuur met 
overeenkomstig art. 103, derde lid der Wet. , toezending van een afschrift van bet overeen
Het Schoolbestuur verbindt zicb daarbij tot i komstig dat wetsartikel a.an den Inspeoteur 
terugbetaliug van betgeen eventueel bij voor- medegedfleld leerplan alsmede van den rooster 
scbot te veel mocht worden genoten, voor van lesuren van den cursus. 
de nakoming van welke verbintenis twee 1 2. Jaarlijks, zoodra de rekening der gemeen
door Burgemeester en Wetbouders goed te [ te is gesloten, geeft bet gemeentebestuur aan 
keuren borgen behooren te ·worden gesteld. de in bet vorig lid bedoelde besturen kennis 
Van deze borgatelling kan vrijatelling worden van bet gemiddeld bedrag, hetwelk per leerling 
verleend voor het scboolbestuur, betwelk van bet openbaar vervolgonderwijs over het 
aantoont te zijn aangesloten bij eene organisa.tie, afgeloopen dienstjaar ten laste der gemeente is 
als bedoeld in art. 7, tweede lid. gebleven. 
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22. 1. De door het schoolbestuur of door 
het bestuur der overeenkomstig art. 98, derde 
lid der wet door Ons aangewezen instelling of 
vereeniging, krachtens art. 103 der wet in te 
dienen aanvrage wordt ingericht volgens het 
bij dit besluit vastgesteld formulier, model M. 

2. Indien in het jaar, waarop de in het 
eerste lid bedoelde aanvrage . betrekking heeft, 
de school of de cursus voor vervolgonderwijs, 
werd bezocht door leerlingen, die niet wonen 
in de gemeente, waar de school is gevestigd, of 
waar de cursus wordt gehouden, wordt bij die 
aanvrage eene opgave overgelegd, vermeldende 
t en aanzien van ieder dier leerlingen den 
naam, de voornamen, de dagteekening van 
geboorte, de woonplaats, het tijdvak, gedurende 
hetwelk de leerling in het afgeloopen jaar de 
school of den cursus voor vervolgonderwijs 
heeft bezocht, alsmede het over dat tijdvak 
verschuldigd schoolgeld. 

3. Om de drie jaren gaat de aanvrage 
tevens vergezeld van de oorspronkelijke be
scheiden tot staving van de over~'die jaren ten 
behoeve van de bijzondere school werkelijk 
gemaakte kosten, of van de voor het vervolg
onderwijs werkelijk gedane uitgaven, alsmede 
van de verschuldigde schoolgelden. 

23. 1. De in art. 22 bedoelde besturen 
zijn verplicht alle inlichtingen te verstrekken, 
welke door het gemeentebestuur noodig worden 
geacht voor de beoordeeling der aanspraken 
op de aangevraagde gemeentelijke vergoeding 
of bijdrage. 

2. Indien de formulieren, bedoeld in de 
artt. 18 en 22, geen gelegenheid bieden tot 
het verstrekken van de gegevens, door het 
gemeentebestuur noodig geacht voor het 
vaststellen hetzij van het voorschot, bedoeld 
in art. 103, derde lid, der wet, hetzij van het 
juiste bedrag der vergoeding, bedoeld in 
art. 101 of der bijdrage, bedoeld in art. 102 
der Wet, kunnen die formulieren door het 
gemeentebestuur dienovereenkomstig worden 
aangevuld en voor de gemeente nader worden 
vastgesteld. 

24. 1. Nadat de termijn van derpig vrije 
dagen, gesteld in artikel 103, vijfde lid, der 
Wet is verstreken zonder dat tegen de be
slissing van het gemeentebestuur op de o,an
vrage, bedoeld in art. 22 van dit besluit, bij 
Gedeputeerde Staten beroep is ingesteld, regelt 
het gemeentebestuur de uitkeering van het 
bedrag, waarop het belanghebbend schoolbe
stuur of het bestuur van den cursus voor 
vervolgonderwijs overeenkomstig die beslis
sing aanspraak heeft. 

2. Het verschil tusschen dit bedrag en het 
overeenkomst1g art. 19 van dit besluit uitge-· 
keerd voorschot, beiden eenzelfde dienstjaa.r 
betrefiende, wordt hetzij aan het belanghebbend 
bestuur uitbetaald, hetzij ingehouden op het 
voorschot voor een volgend dienstjaar, al naar 
gelang het verschil ten voordeele van da.t 
bestuur of van de gemeente is. Hetzelfde heeft 
plaats bijaldien het bedrag der gemeentelijke 
vergoeding of bijdrage in beroep overeenkomstig 
het bepaalde bij art. 103, vijfde lid, der Wet, is 
vastgesteld. 

25. 1. Wanneer in eene aanvrage, als 
bedoeld in art. 22 van dit besluit, vergoeding 
of bij drage is begrepen voor leerlingen, die niet 
wonen in de gemeente waar de bijzondere 
lagere school is gevestigd, of het bijzonder 
vervolgonderwijs werd ontvangen, zendt het 
bestuur dier gemeente tot bet bekomen van 
de uitkeering, bedoeld in art. 104 der Wet, 
aan het bestuur der gemeenten, waar die 
leerlingen hun werkelijke woonplaats hebben, 
eene opgave, ingericht volgens bet bij dit 
besluit vastgesteld formulier, model N. 

2. Het gemeentebestuur, hetw:elk de in 
het eerste lid bedoelde opgave model N ont
vangt, onderzoekt die opgave, t reedt voor 
zooveel noodig in overleg met het gemeente
bestuur, hetwelk de opgave inzond, stelt 
daarna het bedrag der verschuldigde uitkeering . 
vast en geeft daarvan ten spoedigste kennis 
aan laatstbedoeld gemeentebestuur. 

3. Voor zoover de voldoening der uitkeering 
niet door middel van verrekening kan geschie
den, behoort de betaling te geschieden binnen 
eene maand na de vaststelling. 

26. 1. Het Koninklijk besluit van 11 
September 1919(Staatsblad n°. 565) vervalt, doch. 
met dien verstando : 

a. dat de bepalingen van art. 6 van dat 
besluit van kracht blijven op de bij het in 
werking treden van Ons tegenwoordig besluit 
bestaande cursussen voor herhalingsonderwijs 
en dat de opgave, model L, bedoeld in art. 7 
van dat besluit, wordt ingezonden aan den 
Inspecteur van het lager-onderwijs, binnen 
wiens ambtsgebied het herhalingsonderwijs 
is gegeven en die met deze opgave handelt 
overeenkomstig de voorsch.riften van het 
tweede en het derde lid van dat artikel ; 

b. dat de bepalingen van artikel 8 nog va.n 
kracht blijven gedurende het jaar 1921 met dien 
verstande, dat de in dat artikel bedoelde 
opgave, model M, wordt ingezonden aan den 
Inspecteur van het lager onderwijs, binnen 
wiens ambtsgebie-d de school is gevestigd, en 
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dat die Inspecteur in de daartoe leidende 
gevallen handelt overeenkomstig de in dat 
artikel aan den districts-schoolopziener gege
ven voorschriften, terwijl het in het zevende lid 

~van artikel 8 bedoeld beroep kan worden inge
steld bij den hoofdinspecteur, die alsdan han
delt overeenkomstig het achtste lid van dat 
artikel. 

2. De Inspecteur zendt in de maand Janu
ari 1922 aan Onzen Minister eene opgave van 
de in zijne inspectie gevestigde bijzondere 
lagere scholen, wier lokalen in het jaar 1921 
hebben voldaan aan den algemeenen maatregel 
van bestuur, bedoeld in artikel 59octies der wet 
van 1878. 

3. Indien in het jaar 1921 aan eene bij
zondere lagere school herhalingsonderwiJs is 
gegeven, als bedoeld in art. 59septies, derde 
lid, der Wet van 1878, bevat de in het vorig 
lid bedoelde opgave l:ovendien de gegevens, 
omschreven in de kolommen 32 tot en met 
41 van den staat, model 0, vastgesteld bij 
art. 11 van het Koninklijk besluit van 11 
September 1919 (S/,aatsblad no. 565). 

27. Dit besluit treedt in werking op l Ja
nuari 1921. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoerin!! 
van rut lle.slult 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 December 1920. 
WILHELMINA. 

De JJ,J ini8ter van Onde:rwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 13 Jan. 1921.) 
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MODEL B. Do plaats waa1· de school is ¥.evestig<l, 

lnspectie ........................ . 
behoort tot de ............ klasse van de lust, vast-
gesteld bij het ,,Bezoldigingsbesluit voor de 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920". 

OPGAVE betreffende de bijzondere lagere school te ... .. . .. 1 staande onder bestuur van .................... .......................... .. waarvan de 
zetel is gevestigd te . .. . .. . .......... en die is aangesloten bij de Commissie van beroep, bedoeld in art. 92 der Wet, ingesteU 
door...................... . ..... .. ..... .. ........... . 

16 Maart 16 Juni 16 Sept. 16 Dec. Gemiddeld 

1. Aantal kinderen dat in het afgeloopen jaar als werkelir school- ,-;; 1~ ~ -1~ ~ ] 1~ Q ~ .; I~ ~ -1~ ~ ce "' " ce " ~ ~ Q4:l faande bekend stond. (Voor het jaar 1921 te vermelden et aantal oil -~§] ~ -~S] j .~g"'C ..., . ....... Q,)"'O .p ,,_Q,) = eerlingen op 15 J anuari, in t otaal en van 6 jaren en ouder.) 0 .£ ~ 5 .£ cc s _£ CC 0 ..., 
"' 0 ..., "' 0 

I I I I I I 
2. Vakken, vermeld in art. 2 der Wet, waarin aan de school onderwijs 

wordt gegeven. 
3. Wordt aan de school ook 

Zoo ja, in welke ? 
in andere vakken onderwijs gegeven? 

4. Aantal · achtereenvolgende leerjaren der school. 
5. Wordt aan de school gewoon lager onderwijs gegeven (art . 3, tweede 

lid, der wet) of uitgebreid lager onderwijs (art. 3, vierde lid) ? 

6. Alleen voor U.L.O. ~ Hoeveel uren per week wordt in elk leerjaar l• leerjaar I 2• leerjaar I 3° leerjaar 

scholen (Art . 3, afzonderlijk onderwijs gegeven in ten vakken I uren I vakken I uren I vakken I uren 
minste drie der vakken in art . 2 der wet I I I I I vierde lid der wet). vermeld onder l tot en met p ? 

Uitsluitend voor scholen voor uitgebreid lager onderwijs en voor meer uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in art. 2bis, 3de en 4de lid , 
der wet van 1878 en die overeenkomstig art . 193 der wet van 1920 nog zijn ingericht naar de in het 3de en 4de lid van dat art. 

2bis gestelde regelen. 

7. , d a. Hoeveel leertren omvat de school ? 
0 • b. Indien de sc ool minder dan zeven leerjaren omvat, met ..c:1H 
1;l~ hoeveel van .de hoogste leerjaren van een zevenjarigen leertijd 6• leerjaar ! 7• leerjaar 
~~ komen de leerjaren der school overeen ? vakken I uren I vakken I uren 
QO c. Hoeveel uren per week wordt in elk der hoogste twee leer-

I I I 
"'I> jaren onderwijs gegeven in ten minste twee der vakken l, m, n "' ~j en o? (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te vermelden.) 

8 .. a. Hoeveel leerjaren omvat de school ? 
0 b. Indien de school minder dan negen leerjaren omvat, met 

6~ hoeveel van de hoogste leerjaren van een negenjarigen leeftijd ..cl • 7° leerjaar I 8° leerjaar I 9• leerjaar 1ilR komen de leerjaren der school overeen ? 
Ei;:a;l c. Hoeveel uren per week wordt in het 7de, in het 8ste en in het vakken I uren I vakken I uren I vakken I uren 
0~ 9de leerjaar afzonderlijk onderwijs gegeven in ten minste drie 

I I I I I I> 0 der vakken l, m, n, o en p ? 
g~ (Voor elk vak in elk leerjaar afzonderlijk te vermelden.) Aant. leerlingen I Aant. leerlingen I Aant. leedingen 
"'Q t~Ao.'.3J ~~l _1~,:~}:1"§~ -~~1:-~~J_ ~•, 8• en 9• lee1·jaar ontvangen 9..!l I I 



oe,cwaamne,a ueaoem ,n art. Im en b aer Wetoon U!78, he zv mn eene er a, ten van e waamheia, bedoeld inde artt. 134 en 
135 der Wet v;in 1920, en niet uitsluitend belast met het geven mn , onderwijs in een of meer der mkken, vermeld in art. 2 
mn lnatstgenoemde wet, onder h tot en met u. 

B C'1ir:1g clor 
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l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 

Totaal -f - f ; f -1 
Het bestuur der bijzondere lagere school te........ .... .... .. ........ . verklan.rt deze opgave gehcel overeenkomstig de waarheid te hehben 

opgemaa.kt en zich te verbinden tot terugbetaling van cle naar aanleidrng van deze opgave eventueel bij voorschot to vecl 
mtgekeerde Rijksve1·goeding, tot het nakomen van welke verbintenis borg is 3 

···· ································· ················· ... ...................... .............. ............................. ......... ......... ............................. ·· ···· ·· ·······•······ 
.... ........ ........ .... .. .. .. .. .. .. .. ... .... .................. ............. ...... , den........ .. .... ...19 .......... .. 

...... ...................... .. ..... , V oorzitter . 

............ .. ................ .... ............. , Secretaris. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952). Mij bekend, 

De Jlfinister van Onderwijs, Kunsten en Wetenscliappen, J. TH. DE VISSER. 

1 De plaats waar de school staat, moet zoo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven, met vermelding der gemeente, wijk, 
buurt, straat of gracht en huisnu=er. 

1 In geval van gedeeltelijke inhouding dcr jaarwedde of wedde, hier a.Ileen te vermelclon het dee! dcr jaarwedde of 
wedde, hetwelk wordt uitbetaald. 

3 Indien het schoolbestuur is aangesloten bij eene door den Minister van Onderwijs, ·Kunsten en Wctcnschappen als borg 
erkende organisatie van schoolbesturen, behoort die organisatie hier te worden vermeld. In het tcgenovcrgesteld geval behoort 
te worden overgelegd eene op zegel gestelde, door twee borgen onderteekende borgstelling en behooren de namen alsmede 
het beroep of de maatschappelijkii betrekking van ieder der borgen in deze verklaring te worden vermeld. 

,_. 
C)l .... 

00 ,_. 



MoDlllL C. De planLs Wfta r ,k school is !,(,westigd, 
behoort tot de ...... ...... klasse van de ltjst, vabt• 

f nspectie .. .. gesteld bij heL ,,Bezoldigi.ngsbesluiL voor <le 
Burgerlijko Rijksambtonaron 1920". 

OPGAVE betreffende de bijwndere lagere school te ... ... .............................. 1 staande 01uler bestuur van ................... ... ....... ........................ ..... waarnan 
de zetel is gevestigd te ................................. , .............. en die ia aangesloten bij de Commissie van beroep, bedoekl in art. 92 der Wet, 
ingesteld door ...... . ............................................. . 

1. Dagteekening waarop de school is geopend. 

2. Val<.ken, vermeld in art. 2 der Wet, waarin aan de school ondermjs 
wordt gegeven. 

3 Wordt aan de school ook in andere vakken onderwijs gegeven ? 
Zoo ja , in welke ? 

-------
4. Aantal achtereenvolgende leerjaren der school. 

-
I 6. Wordt aan do school gewoon lager onderwij s gegevf'n (art . 3, tweede 

lid, der wet) of uitgebreid lager onderwiJS (art . 3, vierde lid) ? 
- 1 e leerjaa1· I 2• leerjaa1· I 3• leerjaar 

6. Alleen voor U.L.O. 

( 
H oeveel uren yer week wordt in elk leer· 
jaar afzonderlijk onderwijs gegeven in ten vakken I uren I vakken I uren I vakken I uren 

scholeu. (Art . 3, minste drie der vakken in art. 2 der wet -

I I I I I vierde lid der wet). vermeld onder l tot en met p ? 

ONDERWIJZEND PERSONEEL, bij net inzenden van deze opgcive aan de school verbonden, in het bezit hetzij van eene der akten 
van bekwaamheid, bedoe/,d, in art . 77a en b der Wet van 1878, hetzij van eene der akten van bekwaamlieid, bedoeld in de artt . 
134 en 136 der Wet van 1920, en niet uitsluitend belast met het yeven van onderwijs in een of meer il,er vakken, verme/,d, in 
art. 2 van laatatgenoemde wet, onder h tot en met u. 
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'l'otaal 
====== ==== 

Het bestuur der bijzondere lagere school te...... . .. verklaart deze opgave geheel overeenkomstig de waarheid te hebben 
opgemaakt en zich te verbinden tot terugbetaling van de naar aanleiding va,n deze opgave eventueel bij voorschot to veel 
uitgekeerde Rijksvergoeding, tot het nakomen van welke verbintenis borg is 3 

den 
V oorzitte,·. 
Secretaris. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952). Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

19 ..... 

1 De plaats waar de school sta.at, moet zoo nauwkeurig mogelijk warden opgegeven, met vermelding der gemeente, wijk, 
buurt, straat of gracht en huisnummer. 

1 In geval van gedeeltelijkc inhouding der jaarwedde of wedde, hier a.Ileen te vermelden het deel der jaarwedde of 
wedde, hetwelk wordt uitbetaald. 

3 Indien het schoolbestuur is aangesloten bij eene door den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als borg 
erkende organisatie van schoolbesturen, behoort die orga.nisatie hier te worden vermeld. In het tegenove1·gesteld geval 
behoort te warden overgelegd eene op zegel gesteldc, door twee borgen onderteekende borgstelling en behooren de namen alsmede 
het beroep of de ma.atschappelijke betrekking van ieder der borgen in deze verklaring te worden vermeld . 

.... .... 
01 
c,,:, 



MODEL D. lnapectie ................................... . 

l. Naa.m en zetel der instelling of vereeniging onder wier bestuur de 
school staat. 

2. Gemeente waar de school is gevestigd. 

3. Nadere aa.nduiding van 
school staat. 

de plaats binncn de gemeente waar de 

(Wijk, buurt, straat. of gracht en huisnummer). 

--- ---·- -· 

4. Dagteekening waarop de school is geopend. 

5. Dagteekening waarop de opgave, model C, is ingezonden. 

In t otaal. I 6 jaren en oudcr. 
6. Aa.ntal kinderen, dat op ........ .......... .. .. ... ... .... 19 .. . ....... als werkelijk 

I 
schoolgaande bekend stoncl. 1 

Het bestuur der bijwndere lagere school te ........................ ........ .. ............ .. .. ......... (gcmcenLc) .. ................................ . 
deze opgave geheel overeenkomstig de waarheicl te hebben opgemaakt. 

(straat of gro,cht), verklaart 

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

.............. , Secreta.ris. 
Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (Sta.atsblad n°. 952). Mij bekend, 

De Minillter va,i Orul,erwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. Tn. DE VIS!!ER. 

1 In te vullen den laatstcn dag der maa.nd volgende op die waarin de school geopend is. 
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-Na.men met voorletters. 
.,.:qagteekening van het overlijden of van 

. mgang van het ontslag. 
D~teekening van het in funotie treden. 

c., ( leen op te geven bij kennisgeving van 
de benoeming). 

,..Rang (hoofd of onderw. van bijstand). 
o,Dagteekening van geboorte. 
o,Akten van bekwaa.m beid of bevoegdheid. 
Aantal dienstjaren, hetwelk voor periodieke 

_, verhooging van jaarwedde in aanmerking 
komt. 

00
Burgerl~ke staat (gehuwd, ongehuwd, ol 
gehuw geweest). 

Aantal wettige of gewettigde kinderen op 
., 1 Jan. j.l. beneden den leeftijd van 

18 jaar. 
_Kiasse (leerjaar) der school waarvoor de 
o onderwiizer is geplaatst of verplaatst. 

Is het hoofd of de onderwii,"er voor vaBt, of := voor een bepaa!d tijdva benoemd ; in 
het laat8te geval, voor welk tijdvak ? 

Is het rieuw benoemd hoofd, of is de nieuw 
benoemde onderwijzer gedurende de 

~ lesuren der school ook aan een of meer 
andere scholen verbonden, zoo ja, aan 
welke en op welke dagen en uren ? 

Dagteekening waarop aan den bP.noemde 
~ is uitgereikt het bewijs, bedoeld in art. 

107, onder c, der Wet van 1920. 
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:;:Nieuw behaalde akte van bekwaamheii. 
::;:Nieuw bereikte aantal dienstjaren. 
Tijdvak gedurende hetwelk aan de(n) onder 

wijzer(es) overeenkomstig den Alge°/"o 
- Maatreiel van Bestuur, bedoeld in art. 3 
°' der Wet verlof iB ver!eend, met vermeldin' 1 

of de belooning ged 11rende dit verlo 
geheel of ten deele wm-dt ingehouden. 

Wordt door de(n) ondenri)zer(es) : 
I•. handel gedreven of eenige nering of 
beroep uitgeoefend, behah'e het ieven 
van onderwiis ? 2°. een nfot-ker . elik 
am bt of bediening beklee<E, of door e 
loden van zijn gezin te zijnen huize 
handel of nering !!'edre-.-en of eenig 

.... beroep, behalve het geven VlliD onderwijs, 
_, uitgeoefend ? 

Zoo ja: 
a. Welke zijn die am bten of bedieningen ? 
b. Is door Ged. Staten vrij&telling ver• 
leend ? c. Was de onderwijzer(es) OP. 
1 Januari 1906 in dienst en· is hij (z~) 
eedert in dezelfde gemeente· gevestigd 
gebleven? 

',:l 

" .. 
"" ~ 
~ 
I> 
I> 
;:, 
.... 
" 

l)a~ekeninJ waarop : 
l 0 • de veran erin~ in den bur(!err. staat is 
inftreden ; 2°. e ver~\aatsmg,. bedoeld 
in ol. 10 is ingegaan : •. de in· lt-0lom 14 

..,. bedoelde akte is verkregen ; 4". het in 
co kolom 15 bedoelde a-antal dielll>tfaren is 

in~gBan ; 5°. het verlof, bedbeM in 
ko ·om 16 is in3egaan of geeindigdl; 60. bet 
gevaf, bedoel in ko~~l_7_is h•l!ilv•eden. 

Toelichting. . 
De kolommen 4 tot en met 13 

behoeven alleen te worden in• ;,; Opm.erltingen. 
gevuld ten ae.nzien van hen, voor 
wie kolom 3 wordt ingevuld. 

006J 



MODEL I<'. I n.•pectie .. 

OPGAVE van ontvangen kennisgevingen, bedoeld bij artilcel 96, vierde lid der Wet, betreffende ni;t tijdig vervulde vacatures 
in het onderwijzend personeel aan bijzondere 1,agere scholen. 

Naam en zetel der 
instelling of vereeniging 
onder wier bestuur de 

school staat. 

Dagteekening waarop Dagteekening waarop 
Gemeente en nadere de vacature in het onder- van het schoolbestuur de 

plaatsaanduiding binnen wijzend personeel is ont- kennisgcving is ontvan
de gemeente, waar de staan, met aanduiding gen, dat niet is voldaan 
school staat (straat of of het geldt het hoofd aan het bepaalde in 
gracht en huisnummer). der school dan wel een art. 96, eerste lid c, 

der overige onderwijzers. der wet. 

Aldus naar waarheid opgemaakt. 
.. ................ , den 

De I nspecteur, 
Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (Staatsbktd n°. 952). 

Mij bekend, 

Opmerkingen. 

19 ... . 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VrssER. 

,_. 
..... 
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MoDF.L G. 

l nspectie . ................ .... ............. . 
V E R V O L G O N D E R W IJ S. 

OPGAVE betrnffende den cursus voor vervolgonderu-ijs, aangeva,ngen den ... ········ . . en bestem.d, om te eindigen op . ...... .. 

1. Naam der instelling of vereeniging onder welker bestuur d e cursus 
voor vervolgonderwijs staat. 

--
2. Gemee11te en nadcre plaatsaanduiding binnen do gemeente (wijk, 

straat, gracht, en huisnumrner) waar hct vervolgonderwijs wordt 
gegcven. 

3. Vakken waarin aan den oursus vervolgonderwijs wordt gegevcn. 

4. I s de cursus in klassen of afdeolingen gesplitst, zoo ja, in hoeveel 
klassen of afdeelingen. 

------
5. Totaal aantal leerlingon bij den aanvanf van den oursus, m et ver-

melding, indien de oursus, in klasscn o afdeelingen is gesplitst, van 
het aantal leerlingen in elke klasse of afdeeling. · . 

-- ~-

ONDERWIJZEND PERSONEEL B[J HET BEGIN VAN DEN CURSUS DAARAAN VERBONDEN. 

Namen Vakken waarin I Dagen en uren waarop Wettelijke 
( met voorletters) Rang akten van 

van de onderwijzers, (Hoofd van 
door ieder der in kolom 1 genoemde onderwijzers bekwaamheid den oursus of Toelichtingen. belast m et het geven overeenkomstig de vast~est elde regeling van den van ieder der 

van vervolgonderwijs. onderwijzer). 
cursus daaraan onderwijs zal worden gegeven. onderwijzers. 

1. 2. 3. I 4 . 5. 6. 

1:. 

Het bestuur van ........................................... verklaart deze opgaa,f overeenkomstig de waarhei<l to hebben opgemaakt 
en dat voldaan is aan het bepaal<le bij art. 98, twecde lid, der Wet. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 

. ........................ , den .................. ............ . ... ....... 19 ........... . 
H et bestuur voornoemd, 

............................................. , Voorzitter . 

............................................. , Secretaris. 
December 1920 (Sta,atsbl.ad n°. 952). Mij bekcnd, 

De l!.finistcr van Onderwijs, Kmu,ten en Wetensclwppen, J. TB. DI> VrssEn. 
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MODEL H. 
Inspectie...... .......... . ................. V E R V O L G ON DE R W IJ S. 

O PGA VE betreffende htl getal leerlinrJen en van de veranderinyen in de vakken van onderwijs en de kl.asse'. indeeliny van, n:lsmede 
in het onderwijrnnd personeel, verbonden aan den curBUB, aangevangen den.... .. ............... 19 .... ....... en 
bestemd om te eindigen den .. ....................... .. 19 ............ , gedu•·ende de maand.. ...... ... .. .... .. ... ............. 19 ..... . 

1. Naam der instelling of vm eeniging onder welker bestuur de cursus voor vervolgonderwijs staat. - --
2. Gemeente en nadere plaatsaanduiding binnen de gemeente (wijk, buurt, straat of gracht en 

huisnummer) waar het vervolgonderwijs wordt gegeven. 

3. Vakken, waarin aan den cursus vervolgonderwijs wordt gegeven. 

4. Aantal klassen of afdeelingen waarin de cursus is gesplitst. . 

5. Totaal aantal leerlingen op den eersten <lag der ma.and ........................ 19 ............ met vermelding, 
indien de cursus in klassen of a.fdeelingen is gesplitst, van het aanta.l leerlingen op <lien dag 
in elke kla.sse of afdceling. 

-.,.., M ~ ~-~ bO ~ bl)'Tj 

~l:~ A g 8 
.... · :E?i-~ .., ., ., Dagen en ,_. ;a bO -"" 
" 

., ., o.~ 
,_...Cl bO "i3 ..s: Vakken 

., ., t/l ~- ~ 8--o I:] 
~ bi)~ .e :;::::? ~..Cl g Cl) Q).,... 

"' f.l-;;- t uren -~ ~ A p.. ~:a; 
::::;')te] ::s waarin ., ., .... 

C: 
Y:: A 1:J 

., > g g ., .,--o ., 0 ., 
~'cri 0 til "O waarop "O > i:: bO'" bO A «l • 

~~~ > g •..-I::;:? i:: ........ A f ~;~ 
A tll 

"O t 0 ., ::s i:: til•~ 
't)Oo .... A • "0., ,-.+J Q) >,-.:, 
§ t, ~ 0 "[;l a)~ A • ----- :;::::;:i "O AS P- ~~~ t iJ A 

::::;> 

i:: 
"C)" 8 i:: 

o,M ., ., C:°"' 
1:1 0 p- ""° 

d::::::? ~o "O 8 ~"<;I., 
bO oo ,-C, til .i3 bO "i:: 

A) "tl 'O til ~ t ·SJ . ~~-S p-" 

~b~~ 
:,, .... Ao g ffi p- g °''O E'<n =~ 0 <il - ., g.il 

~ ~'~ 
bO-

~~~: 
,......, 

... t/l >~ 'i,-c,~W 
., 

a, A a, A is ::s ~~ jteooo ~1 
~~ 8 g'_o 

p- 0 '<:!o :;:! A 
., i:: 0 

c..., ~ i:: 
: ::?~ ~ Q) 0~ ;&~i ., E Toe! icjiti ll flCn, 
~g 

Q)•~ de onderwijzor, ver- .;Ji 
~~5 Q) 

.., ., s::':! p..gj..Cl " ii""""' a, ..Cl p-~ 
~A meld in kolom 3, aan ~.$,;S 2e P- A ~ .s~i ~: Q.) Q) '"t:$~ ..l:lA j8 ~ 1l ~ "., 0 ~ ~-~~ ::;> i::., 

~ o A A., .., ~ 0"0 ~ ... den cursu s onderwijs ~:~ d d il ~i:::•~ ,~ · til p-. ., 
> " d g~ ..o:" gccft. " :~1 ~ ~ ~ 

~ ~., ]~ Jp- bO •• 

~:€ i:: ci i:: """g 
.... 

bO 0 
"O .. ·~ " ~:to oo•O 

i:: p- -0 d il;; ~ ];~·a ,:i-0 

"C) "ij A"i:l ·i; ".g ·~ p-

~is A til 0 : ll<ii "" il"' 
1 " >e 'B',-c, ~ 8 ,..!:il:P 

0..1:l i:: .g ~~ " I!; 
A P-" a I " i.:.~ .~ ~ i~ :;e~~ to .., a· l'l ~ ..0: A.!:l ~ til i:l 0 

., 
"11 

:,,; <l!-0 

:z; .~ i:::i z og~ ~e .. - --- T- -
~' 2. 3. 4. 5, II, 7. 8. 9. 10. ll. 12. 

l I I 
·-· -

I 
I~ 

I I I 
- - -- --

I I I 

H,t bestuu, yao... ·········· ·········•-················· ··· .. .. . ..... v.,kl,.,t '"" •,w>ve ovo=u>•m••~ de w•-.h,J le hobOOo opg,_kl 
........... , ..... ...................... .,., .. ,., ... .,, . ., den, .... ... ,... .................. ............ 19 ...... ..... . 

H et beatuur voornoemd, 
Behoort bij Koninklijk beRh1it van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952). . .................. .. ...... .. .................. , Voorzitter. 

Mij bekend, ......... ..................... , Secretaris. 
n . M--~ 001v,• wm n,,,,.,.,.,,,;,;.,. Knnslen Wetensclw,12ven1 J. 'l'II. Dl< V1ssmi. 
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MODEi, J. 

I nspectie ...... ....... ·-····-········-

VE R V O LG O ND E R WIJ S. 

De gemeentc wa2r het vcrvolgonderwi,is is 
gegcven is gerungs~hikt in de ............ klasse van de 
tabel, behoorende bij het ,,Bezoldigingsbesluit 
voor de Burgerlijke Rijksambtena,ren 1920". 

Naam en zetel der instelling of vereeniging onder welke1· bestuur de cursus voor vervolgonderwijs staat ......... . 
GEMEENTE en nadere aanduidinq van de plaats in de gemeente waar het vervolgonderwijs is gegeven .... . 
OPGAVE betreffende den cursus of ae cursussen voor vervolgonderwijs in het jaar 19 ............ gegeven gedurende het tijdvak, of tijd-

vakken van ........... ...................................................................•...................... .19 .................. , tot ........................................................................... .............................. 19 ................. . 

C: Gemiddeld aantal Aantal lesuren Aantal weken ge- 1, :::;, ~ , 
00 leerlingen per Aanta.l Aantal Aa.ntal weken per week gege- durende hetwelk .-"l ~ ~El 
@ kl!::e~alof klasseof afdeeling, weken dat lesuren per ge1krehd: ven door hethet hoofd en· ieder A~ ; t 

berekend naar het elke cursus weekaanden we e e hoofd en door der onderwijzers, : A • " 5 afdeelingen aantal leerlingen duurt of cursus ( als hoofd van den ieder der in ko• vermeld in kolom O .... ~ i:l 
f:- van den op den lsten dag geduurd geheel zcursus. al~ lomlgen?.emde 1, i.n het jaar 19 ....... ~ ~ ~ Iii ,,; ~ 

"O ~ cursus. van elke maand heeft. genomen). oo~m,j 18 onderWIJzers IS verbonden § ,.. 0 ~ :~ A 
s'E' van den cursus. opge re en. aandencursus. geweest. o ""'" bll,._ :;: 
~"'P- a1"asi:::-c ~ 
~ ~ 1--..,~~---l·-- _.,cc---c-----l-A~-~ _.,~ -+--_.,~~-- .- r.ll bO rn. • --~..,~~l- "O~-. - l- tl.l--c-bll~ .~~.,~ --1,.Q .,... ,.,.. "'t:I .,.. 

,-.::,"O illl ,-.::,...; illl ,-.::,...: "~ ~1, ii~ 11~ ::s.::...: :;>"O~ ii~ A~ ::SA ... ::s,-.::,..: A"O , A~ 
'M d ce d ce ce d ce "'O p, ~ - ..et ce - ... ce ~ ce ~ ~ .S ce ce - '4) .~ m ce ce ~ d ce t ~ o3 ~ 0 ~ g O ce d • ·03 -~ ce d ~ ·a)-~ :~ c3 =~ d • ce d • ; ·: 6 ~ ....... 6 Q) ....... ce i:= • ~ ~ -~ 6 ·~ -~ "C ~ S ,-1 ~ 
t!, ~ : ~ ~ ~ 5 : ~ ~ ~ ~ .. ,.~ ~ : ~ ffi : ~ Q) Q) d ~ ~ d ~ ~ d ~ ~ 13 ~ ~ ~ ~ d ~ ~ bO 5 ~ d 
gii ,-c:, ""·~ ,.<:l.-"l "O ""·~ .-"l.-"l g t1, g,-.::,•~,-c:, ""·~ .-"l..<:l ~ ~.-"l ~~.-"l ~ "°.~ .-"l,-"l ~ ~.-"l ~ll~ ~:E ~.: 
cJ ·~ d :!=r' ~ :::? d : ::? ; ~ c:e ..c:I ~ d •~ d ~ d d "C ; d ce r::: :~ i:l d i:l d ""C ~ d =~ Q ~ o ~ a:> 

i:c. ;.s ~ ..0 > ..0 i ..0 > g co g ·.; ;.s : "' i ~ ]' ~ ~ co i ..0 i ~ ~ ~ ]' > ~ ..0 : ~ ;l ~ .-"l 
2. 3. 4~ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Totaal f 

Hct b estuur van vcrklaart deze opgave overeenkomstig de waarheid te hebben opgemaakt. · 
. ............................ ................................ , den ......... ... .............................. 19 ........... . 

verklaart: 

Het Be8tuur voornoe1nd, 
........................................ , Voorzitter . 

.......................... , Secret,ariB. 
De Inspecteur van, het lager-onderwijs........ . ... 
1°. deze opgave te hebben onderzocht en accoord bevonden; 
2°. dat voldaan is aan de bepalingen artikel 98 der Lager Onderwijswet 1920 . 

................. ........................................ , den ........ . 
De lnspecteur van het lager onderwijB, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952). Mij bekend, 

19 ........... . 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 

c.:i .... 



MODEL K. 

lnspectie ................ .. 

AANVRAGE OM RIJKSVERGOEDING, bedoel,d in de artikelen 97 en 98 der wger-onderwi,j8wet 1920 ten behoeve van na te 
meUen bijzondere lagere school over het jaar 19 ......... . 

Na.am en zetel der instclling of vereeniging onder wier bestuur de 
school staa.t. 

Aanduiding c. q. van het Koninklijk besluit of van de wet (datum 
.. 

en numme1, waarbij de statuten en wijzigingen in die statuten zijn 
goedgekeur zoomede van de Staatscourant, waarin die statuten en die 
wijzigingen zijn openbaar gemaakt. 

Gemeente waar de school is gevestigd, met vermelding van de klasse 
waarin die gemeente, of het onderdeel der gemeente waar de school 
staat, is geran~schikt volgens de lijst behoorende bij het ,,Bezoldigings- , 
besluit Burger ijke Rijksambtenaren 1920". . 

Nadere aanduiding van de plaats binnen de gemeente, waa.r de school 
staat. (Wijk, buurt, straat of gracht en huisnummer. ) .. 

Vakken waarin in het afgeloopen jaar aan de school onderwijs is 
I 

gegeven. 

Aantal achtereenvolgende leerjaren der school. 

Is aan de school gewoon la~er onderwijs gegeven (art. 3, tweede lid der 
wet) of uitgebreid Jager on erwijs (art. 3, vierde lid) ? 

Is ·voldaan aan het bepaalde bij art. 89, tweede en derde lid, der wet ? 

Gemiddeld aantal lcerlinyen, bedoeld in art. 28, 6• lid, der wet, of, In totaal. I van 6 ja&r en ourler. 
wanneer de school in den oop van het vorig jaar is geopend, het aantal 

I leerlingen °j den laatsten dag dcr ma.and, volgende op die, waarin de 
school wer geopend. 1 

Uitsluitend voor scholen voor uitgebreid lager onderwijs en voor meer uitgebreid lager onderwijs, nlB bedoeld in art. 2bis, 3de en 4de 
lid, de1· wet van 1878 en die overeenk01nstig de overgangsbepaling van al't. 193 der wet van 1920 iwg zfjn ingericht naar de in het 

3de en 4de lid van dat art. 2bis gestel,de regelen. 

Alleen voor 
scholen voor 

U.L.O.: 

Alleen voor 
scholen voor 
M.U.L.O.: 

Is in het a.fgeloopen ja.ar voldaan aan de eischcn, 
gesteld in art. 48bis der wet van 1878 ?· 

Zoo ja, gedurende welk tijdvak ? 

Is in het afgeloopcn ja.ar voldaan aan de eischen, 
gesteld in art. 48ter cler wet van 1878 ? 

Zoo ·.!!, gedurcn.d v lk...tj i.dYak ? 

, . 
i:,.:i ..... 

.... .... 
~ 
0 



oi6i 

Namen 
"""" met 

voorletters. 

Ila.tum 
~ V&Il 

gehoorte . 

.., Rang (hoofd of flnderwijzer ve.n hijste.nd). 

11>- Akten ve.n hekwe.e.mheid of hevoegdheid..:_,_ 
°' Ae.nte.1 dienstje.ren hetwelk voor de periodieke v, 

hooging ve.n je.e.rwedde in e.e.nmerking komt. 
Burgerlijke stae.t. (Gehuwd, · ongehuwd of gehu-. 

= geweest). 
Aantal wettige of gewettigde- kinderen hened 

"" den leeftijd van 18 jaar op l Januari ve.n l 
afgeloopen je.ar. 

- - Aard -der henoeming (vast of tijdelijk) met verm, 
ding, in geva! ve.n det&cheering, aan welke ond 
hetzelfde hestuur staande school de onderwijz 
(es) voor vast is verbonden_. ______ _ 

K!asse (leerjaar) der school we.arvoor de onde 
"' wijzer in 19 .. was geple.e.tst. 

Tijdvak gedurende hetwelk-liethoofdof tle onde 
0 wijzer(os) in het afgeloopen jae.r a.an de scho 

is verhonden geweost_. -=---:-~-c-~,--,,--.. 
ls het hoofd of de onderwijzer in het e.fgeloope 

je.e.r met verlof tijdelijk e.fwezig geweest me 
gehoele of gedeeltelijke inhouding der jae.rwedd 
of wedde r Zoo je.: :: 

a. 1zedurende welk tijdvak r 
b. welk deel ve.n de helooning is ingehouden ! 

Bed.rag der in het afgeloopen jaar aan het hoofd e 
~ ieder der onderwijzcrs uitbet&alde jaa rwedd 

of wedde. 
,.., Bedre.g wegens · kindertoele.ge in het nfgeloopo 
"' je.ar uitbetae.ld a.an ieder rechthebhende. . ~ 

;'. Tote.al der kolommen 12 en 13. 

.... 
01 

Bedre.g der aangevraagde vergoeding voor de-aa 
de onderwijzcrs uit~ekeerde helooningen wegen 
in het afgeloopen 1aar gegeven ver,-olgo.,,,,,rwij 
(herhalingaonderw~u,.,·s~). ____ ~-~---""" 

Bedre.g der Rijkshijdrage voor de schoolloke.Je1 
(e.lleen in te vullen voor de aanvragen over d 
je.ren 1920 en 1921). 

-. Tote.alhedrag we.arop het schoolhestuur over he 
~ afgeloopen je.e.r aanspre.e.k me.akt. 

.... 
00 

Werd in bet e.fgeloopen jae.r door den onderwijze1 
l 0 • handel gedreven of eenige nering of heroep uit 

geoefend hehe.lve het geven ve.n onderwijs T 
2°. een niet-kerkelijk am bt of hediening hekleec 

of werd door de ledon van zijn gezin te zijner 
huize handel of nering gedreven of eenlg beroep 
he halve het geven van onderwije, uitgeoefend · 
Zoo ja, · 

a. welke onderwijzcrs verkeeren in dit geval r 
b. is door Ged. Staten vrijsteUing verleend ? 
<. wae de onderw~ zer reeds op 1 .Jan uari 1 !lOll 
in dienst en is htj eedert in dezcl!d~ gemeent< 
geveetigd gehleven T 
Waren het hoofd of eon of meer der onderwij zere 

in het afl(eloopen je.ar tevens aan eene ander, 
echool werk7.aam r Zoo ja: 

"' "· aan welke s,·hool ! 
b. op welke dagen en uren ' 

0

'll 3 S: W :ii O :ii CT 18 rnn 



MODEL L. Gemeenle .................................. .. 

VERZOEK OM VOORSCHOT o-p de geineentelijke vergoeding, overeenkornstig art. 101 der Lager•onderwijswet, ten behoeve oon de 
bijzondere lag ere school te .... .. ................. ............. ...................... .. ...... .... voor het dienstjaar 19 ........... . 

I . Naam en zetel der instelling of verceniging onder welker bestuur 
de school staat. 

2. Aanduicling van het Kon. besluit of van de wet (datum en nummer) 
waarbij de statttten en wijzigingen in de statuten zijn goedgekeurd 
met vermelding van de Staatscourant, waarin een en antler is openbaar 
gemaakt. · --- - -------

3. Nadern aanduicling van de plaats in de !emeente (wijk, buurt, I 
straat of gracht met huisnummer) waar e school is gevestigd. 

4. Vakken, waarin aan de school onderwijs wordt gegeven. 
5. Aard der school. (School voor gewoon of voor uitgebreid lager 

onderwijs of voor U.L.O. of M.U.L.O. overeenkomstig art. 193, 
tweede lid, der Wet.) . 

ti . Dagteekening w:1arop de rooster van lesuren en het leerplan voor 
het loopende schooljaar door den Inspecteur voor ,,gezicn" zijn 
geteekend. -

7. Da{teekening waarog de opgave betreflende hct voorschot der 
Rij svergoeding aan en Minister van Onderwijs, K.unsten en Weten-
schappen is ingezonden. 

8. Gemiddeld aantal leerlingen, bedoeld in art. 28, zesde lid, der Wet, 
met mededecling of daaronder leerlingen zijn begrepen, die in eene 

. 

i --- --- -

- -· --- - -

, 
' . 

andere gemeente won~ _____ - ~- . - - -- - - ---
9. Vermoedelijk bedrag der opbrcngst v:111 de schoolgelden over het 

loopende jaar. 

10. Bedrag van het voorschot, hetwelk wordt aangevraagd . 

Hct bestuur van voornoemde school verklaart deze aanvrage naar waarheid te hebben opgemaakt en zich te vei·binden tot 
terugbetaling van hetgeen evcntueel bij voorschot van de gemeente te veel mocht worden ontvangen, voor de nakoming vnn 
welke vcrbintenis borg is 1 ......... .... ..... ... ....... ................. .. ........... ......... .. .... ....... . . ....... ... .... ............... . 

····-•····················· ········ ····• den............ .. .......................... 19 ... 
V oorzitter. 

.. ... .................... Secretaris. 
Bchoort bij K.oninklijk besluit van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 952). Mij bckend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J . ·TH. DE VISSER. 

1 Indien het schoolbestuur is aangeslotcn bij eene do01· den Minister van Onderwijs, K.unsten en Wetenschappcn als borg 
erkcndo organisatie van schoolbesturen, behoort die organisatie hicr te worden vermeld. In het t egenovergcsteld geval behoort to 
wordcn overgelegd eene op zegel gestclde, door twee borgen onderteekende borgstelling en behooren de name11 a lsmedc het beroep 

__________ ..,,1~,._=o..o±o<>o.l:u,nnalii.ka betrekkini:! yan jed der borgen in deze verklaring te worden vermeld. 

.... .... 
0:, 
.t-:> 



Moom, M.. 

Gemeente .................. . . 

AANVRAGE. 01n de gemeentelijke vergoeding, "bedoeld in art. 101 en de gemeentelijke bijdrage, bedoeld in art . 102 der Lager. 

onderwijswet 1920 ten behoeve van d de bijzondere lager~ s:;,ool .. staande onder bestuur van ..... ...... .... .............................. ................... . 

over het dienstjaar 19 ........... . 
en cur sus voor vervo o erwiJB 

Aanduiding o.q. van h ot Koninklijk besluit of van de wet (datum en 
nummer), waarbiJ de statuten der instelling of vereeniging en wijzigingen 
in die statuten zijn goedgekeurd zoomede van de Staatscourant , waarin 
die statuten en die wijzigingen zijn openbaar gemaakt. 

-Nadere aanduiding van de plaats. binnen de gemeente, waar de 
sohool staat of waar het vervoigonderwijs is gegeven. (Wijk, buUI"t, 
straat of graoht en huisnummer.) 

Vakken waarin in het afgeloopen jaar aan de sohool of aan den oursus 
onderwijs is gegeven. 

Aard der sohool. (Gewoon- of uitgebreid lager onderwijs, art. 3 der 
L.0.-wet 1920. U.L.0 .- of M.U.L.0.-school, art. 193, 2de lid, der Wet.) 

Niet in te vullen wanneer de aanvrage uitsluitend geldt voor een 
oursus voor Vervolgonderwijs. 

Gemiddeld aantal leerlingen, bedoeld in art . 28, zesde lid , der Wet. 

Gemiddeld aantal leerlingen van den oursus voor vervolgonderwijs, 
bedoeld in art. 61, tweede lid, der Wet. 

Bedrag der gemeentelijke vergoeding waarop het sohoolbestuur meent 
aanspraak te hebben ingevolge art. 101 der Wet. 

Bedrag der gemeentelijke bijdrage wegens bet doen geven van ver
volgonderwijs, waarop het bestuur meent aanspraak te hebben ingevolge 
art. 102 der Wet. 

Totaal bedrag der aangevraagde uitkoering van de gemeente. 

£.. ............... ................ . 

f ................... . 

f ········ ···· ·············· ·· ····· 

c., ..... 



WERKELIJKE UlTGA VEN ten behoeve van de bijzonaere lagere school over he/ die118tjaar UL 
den cur sus voor vervolgondirwifs 

en opbrengst 

van de schoolgelden. 

Rekening van de d agsch col. Vervolgonderwijs. Verrckening der ontvangen 
vergoeding en bijdrage voor 

de dagschool 
het vervolg

onderwijs 

Omschrijving dcr uitgavcn . 

a. Huur en erfpacht van hot 
schoolgobouw met terrein . . . 

b. Instandhouding an het 
8choolgebouw en van hot terrein 

c. Kleine reparatiiin aan het 
schoolgebouw, bedoeld in art. 
1619 van het Burgerlijk Wet-
boek ............ . 

d. Onderhoud van schoolmeu
belen alsmede aanschaffing en 
onderhoud van de schoolboeken, 
leermiddelen en schoolbehoeften 

e. Verlichting, verwarming 
en schoonhouden van het 
schoolgebouw . . . . . . . . 

/. Schoolbibliotheek. . . . 
q. Verdere uitgaven ter ver

zeke~ng van den goedcn gang 
van het onderwijs . . . . . . 

Tota.11.l bcdrag ............ 11-------=-

19 

f 

. . 119 .119 .. .. 19 ... I ... . I 19 ... ... 
I I ·119 

I I 

f f f If f 

I 

Het bestuur der bijzomlere lagere school - - vcrklaart deze aanvrage naar waarheid to hebben opgemaakt 1 
van den cnrsus voor vervolgonderwijs 

.............. .. ............. .............................. , den ........................ .. 10 
Het bestuur voornoemd, 

............................................................ , V oorzitter . 

....................................................... ... , Secretaris . 
.B hoort bij K oninklijk besl1?it van 31 December 1920 (St,aatsblad n°. 952). Mij bekend, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en WeteMchappen, J. TH. DE VISSEll. 
1 Indien de aanvrage betrekking hecit op de gemeentclijke bijdrage wcgens vervolgonde1·

wijs, moet hier tcvens worden verklaard, dat hot ve1·volgonderwijs waarvoor bijdragc van 
de gemeente wordt gcvraagd, voldoet nan de voorwaarden, door de gemeente voor het open• 
baar vervolgonderw1JS gestelcl. 

..... ..... 
0:, 
~ 



MODEL N. 

Oemeente ... ...................... . 

Dienstjaar .. ......... ...... . 

OPG AVE betreffende de leerlingen, woonachtig in de gemeente ........... .............. , ....... en die in het a fgeloopen jaar eene bijzondere lagere 
Bchool hebben bezocht of bijzonder vervolgonderwijs hebben genoten, waarvoor aanspraak is gemaakt op de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, of de bijdrage, bedoeld in art. 102 der Lager-onderwijswet 1920. 

·~ . . ~ 
bO t: ., .1· Aanduiding van Gemiddeld aantal § '<+-f O bO..,;i ... CD 

~!oo~ ~~ ~ ~ ~ ~ i .s ..,;> (1) • Gemiddelde van het leerlingen, begrepen I> ~...; rd 
~] t ~ ·c § ~ ..p Ei 8 Ei ~ al ~ 8 J S,.... den cursus t otaal aantal in kolom 7 en 8, <loch i:1 g(' Ei 
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Aldus naar waarheid opgemaakt. 
.........................................•................. den ........................ ...... ..... ..... 19 ........... . 

H et Gemeentebestuiir van ....... .......... ................... . 
Behoort bij Koninklijk besluit van 31 December 1920 (StaatBblad n°. 952). Mij bekend, 

De MiniBter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen , J. TH. DE VISSER. 
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31 Decemher 1920. BESLUIT tot het vaststellen 
van voorschriften tot uitvoering van de 
artikelen 72 tot en met 86 der Lager
onderwij swet 1920. S. 953. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
8 December 1920, n°. 103648 , afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven tot uitvoering van de 
JLrtikelen 72 tot en met 86 der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
28 December 1920, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1920, 
n°. 13305, afdeeling Lager Onderwijs Finantieel; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vast te stellen de navolgende bepalingen ter 
uitvoering van de artikelen 72 tot en met 86 der 
Lager-Onderwijswet 1920 : 

Art. 1. 1. In de aanvrage, bedoeld in 
artikel 72 der wet, behoort melding gemaakt 
te worden van de wet of bet K oninklijk be
sluit, waarbij de statuten van de instelling of 
vereeniging zijn goedgekeurd, alsmede van 
den datum en bet nummer van de Staatscourant, 
waarin de goedgekeurde statuten zijn bekend 
gemaakt; 

2. Indien gelden worden aangevraagd voor 
de stichting van eene nieuwe school, of indien 
de aanvrage beoogt stichting van eene nieuwe 
school door de gemeente, bevat zij tevens 
eene a-anduiding van de plaats in de gemeente, 
waar het bestuur der instelling of vereeniging 
de school wenscht te vestigen. 

2. H et bestuur der instelling of vereeniging 
is verplicht zonder voorbehoud alle inlichtingen 
te verstrekken, welke het gemeentebestuur 
voor de beoordeeling van de aanvrage, bedoeld 
in artikel 72, en van de stukken, bedoeld in 
artikel 77, 5de lid, der wet noodig acht en zulks 
binnen een door het gemeentebestuur daarvoor 
te stellen termijn. 

3. 1. De storting van de waarborgsom, 
bedoeld in artikel 73 of van het overeenkomstig 
artikel 74, tweede lid, der wet, verminderd 
bedrag daarvan, geschiedt op de wijze en ter 
plaatse, als door het gemeentebestuur zal 
worden aangegeven en tegen a,fgifte van een 
bewijs van ontvangst, vermeldende de reden 
der storting. 

2. Indien voor den bouw grond wordt 
gebruikt, die eigendom van de instelling of 

vereerugmg is, geeft bet gemeentebestuur 
op het tijdstip der storting van de waarborg
som, bedoeld in bet vorig lid, aan bet bestuur 
der instelling of vereeniging eene verklaring 
af, vermeldende de overeenkomstig artikel 85 
der wet geschatte waarde van den grond, 
strekkende tot geheele of gedeeltelijke vol
doening van de waarborgsom. 

3. Ingeval van bijstorting of teruggave 
van een dee! der waarborgsom overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 81, 6• lid, der wet, 
wordt het bewijs van storting, bedoeld in het 
eerste lid of de in het 2de lid van dit artikel 
bedoelde verklaring dienovereenkomstig gewij
zigd. 

4. Gedurende den in artikel 76, 2de lid, 
der wet genoemden termijn, voor het instellen 
van beroep tegen een besluit van den gemeente
raad in zake een bij hem ingediende aanvrage, 
als bedoeld in artikel 72 der wet, liggen alle 
bescheiden, op deze aanvrage betrekking 
hebbend, kosteloos voor een ieder t er inzage 
op de secretarie der gemeente. 

5. 1. Binnen tien clagen na het in gebruik 
nemen van het schoolgebouw geeft het bestuur 
cler instclling of vereeniging daarvan kennis 
aan het gemeentebestuur met vermelding der 
dagteekening van het in gebruik nemen. 
Daarbij wordt tevens overgelegd een door het 
bestuur gewaarmerkt afschrift van de polis 
van verzekering van het schoolgebouw. 

2. H et bestuur der instelling of vereeniging 
is voorts verplicht binnen een door het gemeen
tebestuur te stellen termijn opgave te verstrek
ken van het aantal Jeerlingen, waardoor de 
school wordt bezocht. 

6. 1. Is den Inspecteur van het lager 
onderwijs, binnen wiens ambtsgebied de school 
is gevestigd, gebleken, dat de in artikel 83, 
l ste lid, der wet aan de instelling of vereeniging 
opgelegde verplichtingen niet worden nageleefd, 
of dat aan het schoolgebouw meer kosten wor
den besteed, dan voor het behoorlijk onderhoud 
noodig zijn, dan geeft hij daarvan onverwijld 
kennis aan het gemeentebestuur, alsmede aan 
het bestuur der instelling of vereeniging ; 

2. Indien daarna door het schoolbestuur 
ter zake de noodige voorzieningen worden 
getroffen, zoo doet het daarvan mededeeling 
aan den Inspecteur, die, na zich ter plaatse 
van de juistheid te hebben overtuigd, binnen 
veertien dagen dienaangaande eene verklaring 
afgeeft aa.n het gemeentebestuur, alsmede 
aan het bestuur der school. 

3. Indien de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde kennisgeving aanleiding geeft tot 
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vermindering der gemuentelijke vergoeding , 
bedoeld in artikel 101 der wet, dan wordt van 
hct daartoe strekkend met redencn omkleed 
oesllllt van het gemeentcbestuur mededeeling 
gedaan aan den I nspectcur van het Laf!'"r 
Underwijs, aismede aan het bestuur der school. 

7. Bij het indienen van eene aanvrage door 1 

hct schoolbestuur tot het houden van eene 
schatting in de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 85 der wet, wordt tevens opgave 
gedaan van den naam, de voornamen en de 
woonplaats van den overeenkomstig dat I 
artikel door het schoolbestuur t e benoemen of 
benoemden deskundige. 

8. 1. Indien in eene gemeente eene bij
zondere lagere school, waarvan de kosten 
wegens stichting en verbouwing, bedoeld in 
artikel 74 der wet, ten laste dier gemcente zijn 
gekomen, bezocht wordt door kinderen, die in 
eene andere gemeente wonen, dan zendt h et 
gemeentebestuur een vooraf gewaarmerkt af
schrift van de overeenkomstig het l ste lid van 
artikel 81 dor wet door het schoolbestuur 
ingediende 'rekening en verantwoording aan elk 
van de besturen dier gemeenten. In · de 
daartoe leidende gevallen wordt daarbij mede
deeling gedaa.n van de verandering, welke in 
bet eindbedrag mocht zijn aangebracht . Bij 
toepassing van het 2de lid van artikel 86 
geschiedt hetzelfde met de overeenkomstig 
het tweede lid van artikel 85 door de commissie 
van schatters ingediende akte van taxatie. 

2. J aarlijks, zoodra de gemeenterekening is 
a fgesloten , wordt aan elke gemeente kennis 
gegeven van het bedrag der over het a.fgeloopen 
jaar, overeenkomstig artikel 86 der wet ver
schuli:iigde uitkeering. Deze kennisgeving 
wordt opgemaakt volgens het bij <lit besluit 
daarvoor vastgesteld formulier ; 

3. Na a.ccoordbevinding van de opgave 
heeft binnen een maa.nd starting van het 
bedrag plaats in de kas der gemeente, waa.r de 
school is gevestigd. 

9. Dit besluit treedt in werking 1 Januari 
1921. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met cte uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaa.tst en waarvan afschrift zal warden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhnge, den 3lsten December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 13 J an. 1921.) 
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31 December 1920. WET tot w~jziging van arti
kel 1 van de wet van 26 April 1884 (Staats
blad. n°. 80) houdende buitengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmet • 
telijke ziekten en tot wering harer uitbrei• 
ding en gevolgen, zooals die wet is ge
wijzigd bij de wetten van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n°. 164), 15 April 1886 (Staats
blad n°. 64) en 9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 
314). s. 954. 

Bijl. Hand. 2• Kame,· 1920/ 1921, n°. 301, 1- 7. 
Hand. id. 1920/1921, bwdz. 1307. 
Hand. l• K amer 1920/ 192 1, bladz. 122, 191. 

Wu WILHELMINA, ENZ .. .. doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat tot betere bescherming tegen overbrenging 
van besmettelijke ziekten wijziging wensr.h elijk 
is van artikel 1 van de wet van 26 April 1884 
(Staatsblad. n °. 80) houdende buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmette
lijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen, zooals die wet gewijzigd is bij de wet
ten van 20 J uli 1884 (Staatsblad. n°. 164), 
15 April 1886 (Staatsblad. n°. 64) en 9 Juli 1915 
(Staatsblad. n°. 314): 

Zoo is het , dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. -Aan artikel 1 van de wet van 26 April 

1884 (Staatsblad nr .. 80), houdende buitenge
wone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uit- I 
breiding en gevolgen, gewijzigd bij de wetten 
van 20 Juli 1884 (Staatsblad. n°. 164), 15 April 
1886 (Staatsblad. n°. 64) fln 9 Juli 1915 (Staats
blad. n''· 314) wordt de volgende zin toegevoegd : 

,,Door Ons kan worden verboden of be
perkt: 

a. het binnenkomen in het land van per
sonen, komende uit landen of streken, waar 
een der genoemde ziekten voorkomt ; 

b. het doortrekken door en het verkeer in 
het land van personen, komende uit landen, 
streken of plaatsen, buitenslands of binnen
lancls, waar een der genoemde ziekten · voor
komt." 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad., waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven t e 's Gravenhage, den 3lsten De
cember 1920. 

WILHELMINA. 

De MiniAter oon Arbeid AALBEBSE. 

( Uitgeq. 25 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot nadere wijziging 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
no. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 Juli 1910 (Staatsblad. n°. 
216). s. 955. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, n°. 483, 
1- 3; 1920/ 1921, n°. 99, 1-2. 

Hand. id. 1920/ 1921, bladz. 958. 
Hand. l • Kamer 1920/ 1921 , bladz. 151, 185. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dathet wenschelijk geb!eken is om het ingevolge 
het tweede lid van artikel 3 der Wet van 12 
December 1892 (Staatsblad. n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 15 Juli 1910 
(Staatsblad. n°. 216), aan 's lands kas verschul
digde bedrag te verhoogen ; 

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

Artikel 3 der Wet van 12 December 1892 
(Staatsblad. n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 Juli 1910 (Staatsbkul n°. 216), 
wordt te rekenen met ingang van 5 Juni 1920 
gelezen als volgt : 

Nederlanderschap door naturalisatie wordt 
verkregen door het in werking treden der wet, 
wa,arbij zij verleend wordt. 

Voor elke naturalisatie is aan 's lands kas 
verschuldigd een bedrag van temninste twee 
honderd en ten hoogste du zend gulden, naar 
gelang van den aanslag in de Rijksinkomsten
belasting of in de inkomstenbelasting van 
eene der kolonien of bezittingen in andere 
werelddeelen over het bij de indiening van 
het verzoek laalstelijk verloopen belaRting
jaar, en wei in dier voege, dat bij een belast
baar inkomen van drie duizend gulden of 
minder een bedrag van twee honderd gulden 
is verschuldigd, terwijl voor elk geheel bedrag 
van twee duizend gulden, waarmede het be
lastbaar inkomen de som van drie duizend 
gulden te boven gaat, het bedrag verhoogd 
wordt met honderd gulden, echter met dien 
verstande, dat ten hoogste een bedrag van 
duizend gulden is verschuldigd. 

Ten aanzien van hem, die het Nederlander
schap verloren heeft, wordt het recht bepaald 
on een vast bedrag van twee honderd gulden. 

Bij het verzoek om naturalisat e legt de 
verzoeker het bewijs over : 

10. dat hij meerderjarig is in den zin der 
Nederlandsche wet; 

20. dat hij het Nederlanderschap verloren 
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heeft of da.t hij gedurende de la.a.tste vij f j a.ren \ 
zijn woonpla.a.ts of zijn hoofdverblijf in het 1 
Rijk of zijne koloniiin of bezittingen in a.ndere 
werelddeelen geha.d heeft ; 

3°. da.t hij bij eenen ontva.nger der regis
tra.tie het voor na.tura.lisa.tie verschuldigd 
bedra.g heeft gestort. 

De ontva.nger der registra.tie is bevoegd 
overlegging te vorderen va.n een bewijs, wa.a.r
uit de grootte va.n het hiervoren bedoeld 
belastbaa.r inkomen blijkt. 

Indien de verzoeker tot een a.nder la.nd 
behoort, ka.n va.n hem de overlegging gevorderd 
worden va.n een bewijs, da.t de wetgeving va.n 
da.t la.nd geen beletsel tegen zijne nutura.lisa.tie 
in Nederla.nd oplevert. 

Ingeval de na.turalisa.tie niet verleend wordt, 
wordt de gestorte som a.a.n den verzoeker 
teruggegeven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitge,g. 10 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot wijziging en 
verhooging van het vierde hoofdstuk 
der Sta.a.tsbegrooting voor het dienst
ja.ar 1920. R. 956. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en verminderd. 

Tengevolge van de artikelen 1 en 2 dezer 
wet worden de totalen der VIIIste en Xde 
afdecling verhoogd respectievelijk met f 88,000 
en met f 100,000 en het eindcijfer van <lit 
hoofdstuk met f 188,000. 

31 December 1920. WET, houdende bepalingen 
tot bestrijding van bedrog in den handel 
in meststoffen, zaaizaden en veevoeder. 
s. 957. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1919/ 1920, n°. 430, 
1--4; 1920/1921, n°. 65, 1--4. 

Hand. 28 Kamer 1920/1921, bT,adz. 1140-1141. 
Hrrnd. 18 Kamer 1920/1921, bladz. 151, 191. 
WLT WILHELMINA, ENZ .. .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen 
tot bestrijding van bedrog in den handel in 
meststoffen, zaaizaden en veevoeder ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het is verboden meststoffen, za.a.i

zaden of veevoeder, bij algemeenen maatregel 
van beetuur aangewezen, aan verbruikers 
te koop aan te bieden, te verkoopen of af te 

J!l20. 

leveren anders dan met inachtneming van de bij 
algemeenen maatregel van bestuur geregelde 
waarborgen ten aanzien van de hoedanigheid. 

2. Het is verboden waren als meststof, 
zaaizaad of veevoeder a.a.n verbruikers te koop 
aan te bieden, te verkoopen of af te leveren 
onder een zoodanigen algemeenen of bijzonderen 
naam, waaruit niet op voor een ieder duidelijke 
wijze, de aard en het bij de aanwending beoogde 
doe! spreekt. 

3. Het is verboden mengsels van waren 
als meststof aan verbruikers te koop aan te 
bieden, te verkoopen of af te leveren, indien 
niet duidelijk zichtbaar op de verpakking 
is aangegeven het in procenten uitgedrukte 
gehalte aan voor bemesting dienende waarde
gevende bestanddeelen. 

Onder een mengsel van waren als meststof 
wordt verstaan eene bijeenvoeging van ongelijk
soortige stoffen, welke elk voor zich eene zekere 
waarde als plantenvocdend bestanddeel be
zitten. 

4. Het is verboden mengsels van waren als 
zaaiza.a.d of veevoeder aan verbruikers te koop 
aan te bieden, te verkoopen of af te leveren, 
indien niet duidelijk zichtbaar op de ver
pakking de verschillende enkelvoudige grond
stoffen, waaruit het mengsel is samengesteld 
en hunne in procenten uitgedrukte verhouding 
tot de totale hoeveelheid der stof zijn aange
geven. 

Onder een mengsel van waren als zaaizaad 
of veevoeder wordt verstaan eene bijeenvoeging 
van ongelijksoortige stoffen, welke elk voor 
zicli eene zekere waarde als zaaizaad of vee
voeder bezitten. 

5. Indien eene vermelding, als bedoeld 
in de vorige twee artikelen, op de verpakking 
niet mogelijk is, moeten de vereischte opgaven 
op voor een ieder duidelijke wijze worden 
gedaan in een bij de waar gevoegd schriftelijk 
stuk. 

6. In bijzondere gevallen kan door Ons 
worden bepaald, dat bij invoer van door Ons 
te noemen meststoffen, zaaizaden en veevoeder, 
door de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen monsters uit deze meststoffen en 
zaaiza.den en uit dit veevoeder worden ge
nomen. 

De monsterneming geschiedt in tweevoud. 
7. De monsters worden verzegeld en met 
een proces-verbaal der monsterneming zoo 
spoedig mogelijk rechtstreeks gezonden aan 
het · voor het onderzoek bestemde Rijksland
bouwproefstation. 

8. Indien de directeur van het betrokken 

74 



1920 3 L D E C E M B E R. 1170 

Rijkslandbouwproefstation zulks wenschelijk 
acht, wordt de uitkomst van het onder7ioek, 
onder opgave, zoo mogelijk, van de herkomst 
der wa.ar en van andere bijzonderheden, ter 
algemeene kennis gebracht. 

9. Het niet onderzochte monster blijft 
gedurende drie maanden na de monsterneming 
ter beschikking van den belanghebbende. 

10. Met het opsporen van de in deze wet 
strafbaar gestelde overtredingen zijn belast 
beha.lve de bij artikel 8, 1°. tot en met 6°., 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen ambtenaren : 

a. de bij den dienst der Rijkslandbouw
proefstations werkzame, door Onzen Minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel aa.nge
wezen ambtenaren : 

b. de marechaussee ; 
c. alle andere ambtenaren van Rijks- en 

gemeente-politie ; 
d. de ambtenaren van de invoerrechten 

en accijnzen. 
11. De in het vorige artikel bedoelde 

ambtenaren zijn bevoegd tusschen zonsopgang 
en zonsondergang alle plaat,sen te betreden, 
waar rede!ijkerwijs kan worden vermoed, 
dat zich waren, als bedoeld in de eerste vier 
a.rtikelen, bevinden. 

Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping 
van den sterken a.rm. 

Indien de plaats tevens eene woning of alleen 
door eene woning toegankelijk is, betreden zij 
deze tegen den wil van den bewoner niet dan 
op vertoon van een schriftelijkcn bijzonderen 
last va.n den burgemeester of van den kanton
rechter. Van dit binnentreden wordt door hen 
een proces-verbaal opgemaa.kt, dat binnen 
twee maal vier en twintig uur aan dengene, 
wiens woning is binnengetreden, in afschrift 
wordt medegedeeld. 

12. Ingeval van vermoeden van eene over
treding van artikel l, 2, 3 of 4 dezer wet, 
zijn de in artikel 10 bedoelde ambtenaren 
bevoegd van de desbetreffende waar monsters 
te nemen. 

De monsterneming geschiedt in tweevoud. 
13. De monsters worden verzegeld en met 

een proces-verbaal der monsterneming zoo 
spoedig mogelijk verzonden aa.n den bevoegden 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie. 

Een der monsters wordt door den in het vorige 
lid bedoelden ambtenaar verzonden a.an het 
voor het onderzoek bestemde Rijkslandbouw
proefstation. 

14. Het monster wordt aan het Rijksland
bouwproefstation onderzocht. 

De uitslag van het onderzoek wordt zoo 
spoedig mogelijk door tusschenkomst van den 
ambtenaar van het Openbaar Ministerie ter 
kennis gebracht van den belanghebbende. 

De belanghebhende kan binnen veertien dagen 
na. ontvangst van de in het vorige lid bedoelde 
kennisgeving bij den ambtenaar van het 
Openba.ar Ministerie een her-onderzoek aan
vragen. 

Het her-onderzoek vindt plaats op kosten 
van den aa.nvrager. 

15. Door Onzen Minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel worden voorschriften 
gegeven betreffende de monsterneming, de 
verpakking, de verzege.ling, de verzending, 
het onderzoek en het her-onderzoek der in deze 
wet bedoelde monsters. 

16. Overtreding van het bepaalde in de 
artikelen 1, 2, 3 of 4 wordt gestraft met geldboete 
van t en hoogste vijfhonderd gulden. 

De in het vorige lid bepaalde geldboete 
wordt verdubbeld of hechtenis van ten hoogste 
drie maa.nden wordt opgelegd, indien tijdens 
het plegen van de overtreding nog geen jaar 
is verloopen sedert eene veroordeeling van den 
schuldige wegens een der in de wet strafbaar 
gestelde feiten onherroepelijk is geworden. 

17. Indien een feit, strafbaar ingevolge 
de bepalingen dezer wet, is gepleegd door of 
vanwege eene naamlooze vennootschap, eene 
cooperatieve of andere rechtspersoon!ijkheid 
bezittende vereeniging of eene stichting, wordt 
de strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen de leden van het bestuur. 

18. De ondernemer van een openbaar 
middel van vervoer wordt als zoodanig niet 
vervolgd, indien de naa.m en de woonplaa.ts 
van den afzender van de voorwerpen, waarmede 
de overtreding is gepleegd, binnen drie dagen 
na het uitbrengen der dagvaarding door den 
ondernemer aan den ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie worden bekend gemaakt. 

19. Door den rechter kan de ·openbaar
making zijner uitspraak warden gela.st. 

20. Roerende goederen, waarin of waarmede 
de overtreding is gepleegd, met uitzondering 
van middelen va,,n vervoer, worden zoo spoedig 
mogelijk in beslag genomen. 

21. Bij veroordeeling kunnen de in beslag 
genomen goederen worden verbeurd verklaard, 
voor zoover zij den schulclige toebehooren. · 

22. De rechter is bevoegd de vernietiging 
of onbruikbaarmaking van in beslag genomen 
voorwerpeu te gelasten, onder bepaling of, 
en zoo ja tot welk bedrag, de eigenaa.r zal worden_ 
schadeloos gesteld. 

23. De vordering tot de in bet vorige artikel 
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bedoelde schadeloosstelling is vervallen na 
verloop van vijf jaren, nadat het vonnis on
herroepelijk is geworden. 

24. Indien de zaak niet wordt voortgezet, 
worden de in beslag genomen goederen op bevel 
van den ambtenaar van bet Openbaar Ministerie 
aan den belanghebbende terug gegeven. 

25. De in deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenbage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 20 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET tot aanvulling en 
verhooging van bet tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1919. 
(Verscbillende onderwerpen.) S. 958. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
boogd en ingelascbt . 

Tengevolge biervan wordt verboogd bet 
tota-al der l st e afdeeling met f 4500 ; dat der 
!Ide afd. met f 591,732.50 ; dat der Illde afd. 
met f 14,474; dat der IVde afd . met f 529,575 ; 
dat der Vde afd. met f 14,910 ; t erw:ijl bet einrl
cijfer van bet tiende boofdstuk der Staat s
hegrooting voor bet dienstj a-ar 1919 wordt ver 
boogd met f 1,155,191.50. 

31 DIJ(;ember 1920. WET tot aanvulling en 
verbooging van bet tiende boofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienst
ja r 1920. (Verschillende onderwerpen.) 
s. 959. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd en ingelascbt . 

Tengevolge hiervan wordt verboogd bet 
totaal der Iste afdeeling met f 1400; dat der 
Ilde afd. met f 196,650; dat der IIIde afd. 
met f 648,201.70; da t der IV de afd . • met 
f 7000; dat der Vde afd. met f 60,000; dat der 
Vlde afcl. met f 43,483.42 ; t erwijl bet eind cijfer 
van het tiende boofdstuk cler Staat sbegrooting 
voor het clienstjaar 1920 wordt verboo5cl met 
f 956,735. 12. 

31 December 1920. WET tot aanvulling en 
verbooging vin bet tiende boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor bet dienstjaar 1918. 
(Verschillende onderwerpen.) S. 960. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingelascb t , wordt een artikel verminderd en 
wordt de omscbrijving van een art ikel ge
wijzigcl. 

Tenge,olge biervan wordt verboogd het 
totaal der Ilde afcleeling met f 3,572,000 ; 
dat der IIIde afd. met f 232,500; dat der IV de 
afd. met f 3,022,300 ; dat der Vlde afd. met 
f 51,400; terwiJI bet eindcijfer van bet tiende 
hoofdstuk der Sta-atsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918 wordt verboogd met f 6,878,200. 

31 December 1920. WET tot verhooging van 
het tiende boofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1919 (Kosten van. het 
Staatsmijnbedrijf). S. 961. 

Bij deze wet worden eenige artikelen ver
hoogd . 

Tengevolge hiervan wordt het totaal der 
IIIde afdeeling en het eindcijfer van voormeld 
hoofdstuk verhoogd met f 10,086,000. 

31 DIJ(;ember 1920. WET tot nadere wijziging 
van het zesde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1918. S. 962. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd. 

Tengevolge biervan wordt het totaal der 
IV de onderafdeeling van de lste afd. verminderd 
met f 30,000 en dat der IIIde onderafdeel. van 
de 2de afdeeling verhoogd met f 30,000. 

31 December 1920. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van het ,,Fonds ter verbetering 
van de Kustverdediging", dienst 1919. 
s. 963. 

31 December 1920. WET tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van bet ,,Fonds ter verbetering 
van de Kustverdediging", dienst 1920. 
s. 964. 

31 December 1920. WET tot verbooging en 
aanvulling van bet achtste boofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. 
s. 965. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en ingelascht. 

Tengevolge van de artt. 1 en 2 dezer wet 
wordt artikel 175 van het VIIIste hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor 1919 gebracht op 
f 1,747,500 en wordt de XXI• afd. verboogd 
met f 26,233 ; de XXII• afd. met f 5,000 ; de 
XXIII• afd. met f 180,000; de XXIV• afd. 
met f 20,000 ; t erwijl bet eindcijfer van dai; 
boofdstuk wordt verboogd m~t f 231,233. 

74"' 
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31 December 1920. WET tot verhooging · en 1 

wijziging van hoofdstuk VA der Staats be- j 
grooting voor het dienstjaar 1919. S. 966. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd. 

Tengevolge hiervan wordt de Iste afd. ver
mi:nderd met f 66,500 ; de !Ide afd. verhoogd 
met f 120,501 ; de IIIde afd . verhoogd met 
f 77,000; de IVde afd. verhoogd met f 168,510; 
de Vde afd. verminderd met f 60,873; de VIde 
afd. verhoogd met f 7,921,000; de VIIde afd. 
verminderd met f 93,630; de VIIIste a.fd. 
verhoogd met f 110,000, en het eindcijfer der 
begrooting verhoogd met f 8,176,008. 

31 December 1920. W ET t ot gedeeltelijke her-
ziening van de Leerplichtwet . S. 967. 

Bijl. Hand. 2> Kamer 1920/ 1921, n°. 320, 1-5. 
Hand. id. 1920/1921, bladz. 1142. 
Hand. l• Kamer 1920/ 1921, bladz. 122, 185. 
Wu WILHELMINA, ENZ .... doen t e weten: 
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

saint ! doen t e weten : 
Alwo Wij in overweging genomen h ebben, 

dat het noodig is, de wet van 7 Juli 1900 
(Staatsblad n°. 111) - Leerplichtwet - ge
deeltelijk te herzien in verband met de tot
standkoming van de Lager-onderwijswet 1920; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Leerplichtwet wordt st eeds in 

plaats van het woord ,,arrondissement s-school- I 
opziener" of het woord ,,schoolopziener" ge
lezen het woord ,,inspecteur" ; en in plaa.ts van 
h et woord ,,districts-schoolopziener" , of het 
woord ,,inspecteur" bet woord ,,boofdinspec
teur". 

Art. VI. In artikel 19 der Leerplichtwet 
worden in bet tweede lid in plaats van de woor
den ,,een ander arrondissement dan dat" ge
lezen de woorden ,,eene andere inspectie dan 
die". 

Art. VII. In artikel 2/i der Leerplichtwet 
worden in bet zevende lid in plaats van de 
woorden ,,wet tot regeling van het lager onder
wijs" gelezen de woorden ,,Lager-onderwijswet 
1920". 

Art. VIII. Tusschen de artikelen 28 en 29 
der Leerplichtwet wordt · ingelascht artikel 
28bis, luidende 1 

,,Waar door deze wet de medewerking van 
den inspecteur wordt gevorderd is de school
opziener bevoegd in zijne plaats op t e treden 
tot uitoefening van zijne werkzaamheden 
krachtens algemeene of bijzondere opdracht." 

Art . IX. In a rtikel 30 der Leerplichtwet 
worden in plaats van de woorden ,,wet tot 
regeling van het lager onderwijs" gelezen de 
woorden ,,Lager-onderwijswet 1920". 

Art. X . De gewijzigde t ekst der Leerplicht 
wet wordt op Onzen last in het S taatsblad ge
plaat st. 

Art. XI. Deze wet treedt in werking op 
1 Januari 1921. 

Lasten en bevel.en, enz. 

Gegeven t e ' s- Gravenhage, den 3lst en De
cember 1920. 

WILHELMINA. 

De M in. v. Onderwijs,K unsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1'921.) 

Art. II. In artikel 2 der Leerplichtwet 31 Decernber 1920. WET tot verhooging en 
worden in het eerste en het derde lid in plaa.ts wijziging van hoofdstuk VA der Staatsbe-
van . de woorden ,,wet tot regeling van het grooting voor het dienstjaar 1918. S. 968. 
lager onderwijs" gelezen de woorden ,,Lager - , Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
onderwijswet 1920". ' en verminderd. 

Art. III. In artikel 4, vierde lid, onder 2°. b, Tengevolge hiervan wordt de afd. ,,H ooger 
tweeden volzin, worden in plaats van de woor- en Middelbaar Onderwijs" verhoogd me t 
den ,,artikel 7 of artikel 15, sub a, der wet t ot £ 17,950; de afd . ,,Lager Onderwijs" v e rmin
regeling van het lager onderwijs" gelezen de derd met f 18,700; de afd. ,,Kunsten en Wet en 
woorden ,,artikel 130 der Lager-onderwijswet schappen" verhoogd met £ 750 ; het eindcijfer 
1920". der begrooting ondergaat hierdoor geen wijzi-

Art. IV. In artikel 13 der Leerplichtwet ging. 
warden in het vierde en het vijfde lid in plaats 
van de woorden ,,wet tot regeling van het 
lager onderwijs", gelezen de woorden ,,Lager
onderwijswet 1920" : en in h et vijfde lid in 
pla.ats van de woorden ,,ieder arrondissement" 
de woorden ,,iedere inspectie". 

Art . V. Artikel 18, vijfde lid, der Leerplicht
wet verva lt. 

31 Decernber 1920. WET tot vaststelling 
van het eerste hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaa.r 1921. S. 969. 

Bij deze wet wordt het Iste hoofdstuk der 
begrooting van Sta.a.tsuitgaven voor het dienst
jaar 1921, betreffende het Huis der Koningin, 
vastgesteld als volgt : 
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Art. 1. Inkomen van de Koningin f 600,000 
Art. 2. Inkomen van de Koningin-

Weduwe 
Art. 3. Onderhoud der Konink-

150,000 

lijke Paleizen . . . . . . 50,000 
Art. 4. Kosten van de verdere 

werkzaamheden van de Commissie 
tot onderzoek naar den toestand van 
het uitwendige van het Koninklijk 
Paleis op den Dam te Amsterdam, 
met inbegrip van steigerwerk, van 
reis- en verblijfkosten en vacatie
gelden der commissieleden en van 
belooning voor den bouwkundige voor 
het dagelijksche opzicht, alsmede 
kosten van bij het ond.erzoek onver
mijdelijk gebleken restauratie van 
gevels, daken, goten en verdere aan-
hoorigheden van het gebouw . . 100,000 

f 900,QOO 

31 December 1920. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1921. S. 970. 

Bij deze wet wordt bet V1Ide hoofdstuk A 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het 
dienstjaar 1921, betreffende de N~tionale Schuld, 
vastgesteld zooals hierna verkort volgt : 

1° Afd. Interesten, enz ... f 55,879,738.55 
2° Afd. Amortisatie en aflos-

sing van rentegewmde Natio-
nale Schuld . . . . . .... ,, 17,708,400.-

30 Afd. Onvoorziene uitga-
ven ...... .. . 25,000.-

f 73,613,138.55 

31 December 1920. WET, tot aanw1Jzmg van 
de middelen ter goedmaking van de 
uitgaven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. S. 971. 

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 
aangewezen tot dekking van alle uitgaven 
des Rijks, in de algemeene begrooting be
grepen; 

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 1921, zullen over dat jaar worden 
gebezigd de middelen en inkomsten hierna 
oms~hreven, te weten : 

de belastingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden : 

Enz. 
2. Van het voordeelig slot der rekening 

van het Fonds voortspruitende uit koopprijzen 
van domeinen over het jaar 1920 en .de in 1921 
te ontvangen koopprijzen van domeinen en 
afkoopprijzen van tiendrecht, jacht- en visch
recht, en grondrenten, eeuwigdurende erfpachten 
en dergelijke praestatien, wordt een bedrag 
van tweehonderd vijftig duizend guklen toege
voegd aan de middelen tot goedmaking der 
uitga,ven, begrepen in de Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1921. 

3. Ter voorziening in kasbehoeften kunnen 
desgevorderd schatkistbiljetten of schatkist
promessen worden uitgegeven en schatkist
biljetten worden beleend tot een zoodanig 
bedrag als noodig is ter verkrijging van eene 
som van ten hoogste tweehonderd vijftig millioen 
gulden. 

4. Deze wet :;reedt in werking op 1 Januari 
1921. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitge,g. 10 Jan. 1921.) 

STAATSBEGROOTING VOOR HET 
DIENSTJAAR 1921. 

WE T O P D E YI I D D E L E N". 
Raming voor het dienstjaar 1921. 

Belastingen in verband met de buitengewone 
omstandigheden. 

Oorlogswinstbelasting • . . Memorie. 
A. Overige belastingen. 

1. Grondbelasting . . . . f 17 ,280,000.
Af : ontheflingen, kwijtschel-

dingen en oninbare posten 30,000.-

Totaal . . f 17,250,000.-
2. Personeele belasting • f 21,000,000.-
Af : ontheflingen, verminde-

ringen, afschrijvingen en onin-
bare posten . . 1,220,000.-

Totaal . f 19,780,000.-
3. Inkomstenbelasting . f 85,000,000.-
Af : ontheflingen, verminde-

ringen, afschrijvingen, terug-
gaven en oninbare posten 11,000,000.-

Totaal • f 74>000,000.-
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4. Dividend- en Tantieme-
belasting . . . . . . . . . . f 13,600,000.

Af : ontheffingen, verminde-
ringen, afschrijvingen, terug• 
gave11 en oninbare posten 100,000.-

Totaal . f 13,500,000.-
5. Vermogensbelasting . f 12,534-,000.-
Af : ontheffingen, kwijtscheJ. 

dingen, verminderingen, af. 
schrijvingen en oninbare pos-
ten, welke in 1920 worden be-
taald . . . . . 34,000.-

6. Accijns op suiker 
• f 12,500,000.
. f 37,000,000.-

7. Id. op wijn 
8. Id. op binnenlandsch en 

buitenlandsch gedistilleerd 
9. Accijns op zout . 
10. Id. op bier . . 
11. Id. op geslacht. 

2,000,000.-

47,500,000.-
2,500,000.-
3,000,000.-

14,500,000.-

Totaal . . . f 106,500,000.-
12. Belasting op speelkaart. f 200,000.-
13. Zegelrechten . . . . . 24,000,000.-
14. Registratierechten 50,000,000.-
15. Rechten van successie, 

van overgang bij overlijden en 
van schenking 30,000,000.-

Totaal . . . f 104,200,000.-
16. Rechten op den invoer . f 42,000,000.-
17. Belasting op gouden en 

zilveren werken . . . . . . . 999,000.-
18. Essaailoon, ~ geval van 

verbreking der werken en voor 
gehalteproeven,- welke geen be- I taling van belasting ten gevolge 
hebben 1,000.- I 

Totaal . f 1,000,000.-
19. Statistiekrecht . . f 5,000,000.-

B. Domein,en, enz .. 
20. Inkomsten van de ge. 

wone domeinen . .. . . . . . f 2,920,000.-
21. Inkomsten van het do. 

mein van Oorlog . . . . . . 
22. Inkomsten va.n de groote 

wegen .......... . 
23. Inkomsten van vaarten, 

veren en havens 

100.000.-

64,000.-

179,000.-

c. 
1-0terij 

Tot,a,al . f 2,263,000,- 1 
24. Opbrengst der Staats-

1 
. , , , , , . . , . . f 65':J,000.- I 

D. 25. Opbrengst der tiitge. 
geven akten voor de jacht en 
visscherij, van consenten voor de 
kustvisscherij en van vergunnin• 
gen, bedoel,d in de Vogelwet 1912. f 

E. 26. Opbrengst der loods-
260,000.-

gel,den . . . . . . . . . 2,000,000.
F. Recht op de mijne,, .. 

27. Het recht op de mijnen 
ingevolge de wet van 26 M!l,8,rt 
1920 (Staat.~blad n°. 157) . . . 500,000.-

Tot:i.al v!l.n de middelen A-F. f 402,411,000.
G. 28. A.andeel v,in het Rijk 

in de opbrengst van de exploitatie 
der Staatsspoorwegen ..... f 4,248,940.-

H. 29. U itkeering van het 
Staa,tsbedrijf der Posterijen, 'l'ele
grafie en 'l'elefonie wege1Vl den 
vrijdom van spoorwegvervoer . . 2,000,000.-

I. 30. Aandeel van den 
Staal in de winsten der Neder• 
landsche Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 
1920/1921 en drie vierde ge• 
deelten der over het boekjaar 
1921/1922 den $taat toekomende 
winsten 

J. 31. De bijdrage uit het 
Fonds voortspruitende uit koop• 

9,480,000.-

prijzen van domeinen . . . . . 250,000.-
K. 32. Leges, geheven in• 

gevolge de wet v:tn 9 Mei 1890 
(Staatsblad n°. 80), gewijzigd bij 
die van 29 December 1893 
(Staatsblad n°. 246) . . . . . 2,775,~.-

L. 33. Opbrengst van voor 
het publiek verkrijgbaar ge• 
stelde stukken . . . . . . . 30,000.-

lVI. Renten van kapitalen, voorgeschoten 
aan de kolonien in Oo.,t. en West -Ind.ii', 
aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere 

fondsen, gemeenten, spoorweg- · 
maatschappijen, enz. 

34. Aandeel van Neder• 
lands~h Oost-Indiii in de renten 
en kosten van de Nationale 
Schuld .... , . . . . . . f 2,047,162.55 

35. Rente van kasvoorschot• 
ten aan Nederlandsch Oost-
Indie . . . . . . . . . . . 10,575,000.-

36. Rente van kasvoorschot . 
ten aan Suriname . . . . . . 382,500.-

37. Rente van kasvoorschot. 
ten aan Gurayao . . . . . . 22,500.-

38. Rente door de kolonie 
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Suriname ver~chuldigd van het 
voorschot voor den aanleg van 
een spoorweg naar het Lawa
gebied . . .•....... f 

39. Rente van voorschotten 
ingevolge art. 33 der Woningwet 

40. Rente van voorschot
ten ingevolge de Landarbeiders-
wet ... .. ..... . . . 

41. Rente van voorschotten 
a.an bet Tiendfonds . . . . . 

42. Rente door de gemeente 
V enlo verschuldigd van het haar 
verleende voorschot voor het 
inrichten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon ver-
keer .....•...... 

43. Rente van voorschotten 
verstrekt aan de vereeniging 
,,De kweekschool voor vroed
vrouwen" te HBerlen .... 

44. Rente van het voorschot 
aan de N. 0. Locaalspoorweg
maatscha.ppij verstrekt, inge
volge art. 11 der overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van 
15 Juli 1898 (Staatsblad n°. 185) 
en dividend over de aandeelen 
dier Maatschappij in het bezit 
van het Rijk . . . . . . . . 

45. Rente van kapitalen ver
strekt a.an het Staatsbedrijf der 
.Algemeene Landsdrukkerij . . 

46. Rente van kapitalen ver
strekt aan het Staatsmunt-
bedrijf ....... . .. . 

4'i. Rente van kapitalen ver
strekt aan de artillerie-inrich-
tingen ........ .. . 

48. Rente vankapitalen ver
strekt aan het Staats bedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Tele-
fonie ........... . 

49. Rente van kapitalen ver
strekt aan het Staatsvisschers
h.a.venbedrijf te IJmuiden . . 

50. Rente van kapitalen ver
strel,.-t aan de Vereeniging tot 
het houden van Jaarbeurzen in 
Nederland en aan de N. V. tot 
exploitatie van Jaarbeursge-
bouwen ..... . 

51. Rente van voorgescho
ten kosten van den dienst der 
geinterneerde Duitsche krijgs-
gevangenen ........ . 

31 D E C E M B E R. 

52. Rente van andere door den 
Staat verleende voorschotten 

1920 

Memorie. 

Totaal . . . f 20,151,098,89 
N. Terugbetalingen van kapitalen, voorge-

2,628,000.- ' schoten aan de kolonien in Oost- en West
Indie, aan Staatsbedrijven, 's Rijks bijzondere 
fondsen, gemeenten, spoorwegmaatschappijen, 

16,000.- 1 enz. 
53. Aandeel van Neder-

540,000.- I landsch Oost-Indie in de af-
l lossing van Nationale Schuld . f 1,806,337.45 

54. Terugbetaling door Suri
name van het voorschot ver
strekt voor den aanleg van een 
spoorweg naar het Lawagebied 

845,63 55. Afiossing van voorschot-
ten ingevolge art. 33 der W o-
ningwet . . . . . . . . . . 555,250.-

56. Terugbetaling van voor-
26,454, 71 schotten ingevolge de Landar-

beiderswet . . . . . . . . . M emorie. 
57. Terugbetaling van voor-

schotten verstrekt aan het 
Tiendfonds . . . . . . . . . M emorie. 

58. Terugbetaling van voor
schotten voor den aanleg van 
spoorwegen met beperkte snel-
heid . . . . . . . . . . . . 6,880.-

333,000.- 59. Terugbetaling door de 
gemeente Venlo van het haar 
verleende voorschot voor het 

55,136.- inrichten der spoorwegbrug over 
de Maas voor gewoon verkeer . 1,006.70 

60. Terugbetaling van voor-
40,000.- schotten verstrekt a.an de ver-

eeniging ,,De kweekschool voor 
vroedvrouwen" te Heerlen • . 3,138.04 

200,000.- 61. Terugbetaling van kapi-
talen verstrekt a.an het Staats
bedrijf der Algemeene Lands-
drukkerij . .. . . . . . . . . 7,600.-

3,013,900.- 62. Terugbetaling van kapi-
talen verstrekt aan het Staats-
muntbedrijf . . . . . . . . 30,100.-

210,000.- 63. Terugbetaling van kapi-
ta.len verstrekt a.an de a.rtillerie-
inrichtingen . . . . . . . . .M emorie. 

64. Terugbetaling van kapi-
talen verstrekt a.an het Sta.ats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 

60,600.- en Telefonie . . . . . . . . Memorie. 
65. Terugbeta.ling van kapi-

talen verstrekt a.an het Staa.ts
visschershavenbedrijf te IJmui-

.M emorie. den . . . . . . . . . . . . M emorie. 
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66. Terugbetaling van kapi
talen verstrekt aan de Vereeni
ging tot het houden van Jaar
beurzen in Nederland en aan de 
N. V. tot exploitatie van Jaar-
beursgebouwen ....... f 90,000.-

67. Terugbetaling van de 
kosten van ·den dienst der ge-

. interneerde Duitsche krijgsge-
vangenen . . . . . . . . . . M emorie. 

68. Terugbetaling van an-
dere door den Staat verleende 
voorschotten . . . . . . . . M emorie. 

Totaal ... f 2,500,312.19 
0. Uitkeeringen door Staatabedrijven ten 
behoeve van de vorming van eene reserve
rekening in de boeken dier bedrijven. 
69. Uitkeering ten behoeve 

van de vorming van eene reser
verekening door het Staatsbe
drijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie (postcheque- en 
girodienst) . . . . . . . . . M emorie. 

70. Uitkeeringen door 
Staatsbedrijven ten behoeve 
van de vorming van eene 
reserverekening . . . . M emorie. 

Totaal . . . M emorie. 
P. Uitkeeringen door Staatsbedrijven van 
si,pple.toire premie wegens de pensioenver
zekering van het personeel alsmede van brand-

verzekeringspremie, enz. 
7l. Uitkeeringen van pre

mien door het, Staatsbedrijf der 
Algemeene Landsdrukkerij .. f 31,428.-

72. . Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsmuntbedrijf 13,500. 

73. Uitkeeringen van pre-
mien door de artillerie-inrich-
tingen . . . . . . . . . . . 301 ,760.-

7 4. Uitkeeringen van pre-
mien door het Staatsvisschers-
havenbedrijf te IJmuiden . . 5,800.-

7 5. Uitkeeringen van pre
mien door het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie, alsmede pensioensbij
dragen der ambtenaren tot dat 
bedrijf behoorende 6,115,795.-

76. Uitkeeringen van pre
mien door de Rijkspostspaar
bank, alsmede pensioensbij
dragen der ambtenaren tot die 
inrichting behoorende . 110,000.-

Totaal . . . f 6,578,283.-

Q. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Buitenlandsche 

Zaken betreff ende. 
77. Consulaatrechten ... f 200,000.-
78. Schadevergoeding door 

de Chineesche Regeering ver-
schuldigd, ter zake van de on
lusten in 1900 . . . . . . . 

79. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, on-
der het Departement van Bui
tenlandsche Zaken ressorteerende 

80. Opbrengst van verkochte 
rijksgoederen en eigendommen . 

81. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende 

Totaal ... f 

76,000.-

36,000.-

l,000.-

l,000.-

314,000.-
R. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van J ustitie be.treffende. 
82. Inkomsten van den Hoo-

gen Raad van Adel en renten 
van de te zijnen name op het 
Grootboek der Nationale Schuld, 
rentende 21/z ten honderd, inge
schreven kapitalen . . . . . f 

83. Inkomsten voortvloeien
de uit den arbeid in de gevange-
nissen en de Rijkswerkinrich-
tingen . ........ . . 

84. Baten het 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. Bijdragen voor pensioen 

van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van Ju
stitie ressorteerende . . . . . 

89. Opbrengst van verkochte 
Rijksgoederen en eigendommen 

90. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 

25,000.-

2.460000.-

165400.-

80,700.-
380,000.-,-

1000,000.-

660,000.-

:3,000.-

70,000.-

Tota.al . . . f 4,844,100.
S. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van Binnenlandsche 

Zaken be.treffende. 
91. Opbrengst van de N eder

landsche Staatscourant en het 
vers!ag der Handelingen van de 
Staten-Generaal . . . . . . . . f 125,000.-
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92. Opbrengst van het 
. Staatsblad . . . . . . . 

93. Baten voortvloeiende uit 
het beheer van de Rijkskran.k. 
zinnigengestichten . . . . . . 

94. Winst van het Staats
bedrijf der Algemeene Lands-
drukkerij ..... . ... . 

95. Bijdragen voor pensioen 
van burgerlijke ambtenaren, 
onder het Departement van 
Binnenl,andsche Zaken ressortee-
rende .......... . 

96. Opbrengst van verkoch
te Rijksgoederen en eigendom-
men .. . ... .. ... , 

31 DECEMBER. 

art. 88 der wet tot regeling van 
25,000.- I het lager onderwijs . . . . . . f 

108. Bijdragen voorpensioen 
van onderwijzers bij de lagere 

275,774.-
1 

scholen . . . .... • .. . 
109. Teruggaven door ge. 

! meenten ter zake van hetgeen 
8,033.- door haar, volgens art. 48 der 

1 
wet tot regeling van het lager 
onderwijs; over 1919 te veel is 

1 genoten ......... . 
llO. Bijdragen van kwee-

132,000.- kelingen der Rijks-academie van 
beeldende kunsten . . . . . 

lll. Schoolgelden van leer-
3,000.- lingen aan de Rijksnormaal

97. Andere ontvangsten niet 
tot de genoemde behoorende . 

school voor teekenonderwijzers 
15,000.-

1 
ll2. Schoolgelden van leer

------- i lingen aan de Rijksschool voor 
Totaal .. , f 583,807.- kunstnijverheid . . . . . .. 

T. Verschillende ontvangsten en toevallige 113. Bijdragen voorpensioen 
baten het Departement van Onderwijs, K unsten van burgerlijke ambtenaren, on-

en W etenschappen betreff ende. der het Departement van Onder-
98. Baten voortvloeiende uit wijs, K unsten en W etenschappen 

het beheer van het Universiteits- ressorteerende . . . . . . . . 
ziekenhuis te L eiden .•••• f 24,000.- 114. Opbrengst van verkoch-

99. Ba.ten voortvloeiende uit i te Rijksgoederen en eigendom-
het beheer van de klinieken der , men . . . . . . . . . . . . 
Rijksuniversiteit te Utrecht • . ll2.600.- ll5. Andere ontvangsten 

100. Bijdragen voor het vol- i niet tot de genoemde behoorende 

1920 

61,000.-

1,400,000.-

150,000-

6,500.-

1,230.-

1,750.-

670,000.-

1,000.-

15,000.-
gen der lessen aan de Rijks
universiteiten . . . . . . . . 455,000.- Totaal . . . f 4,012,880.-

101. Betalingen voor het af. 
leggen der examens, bedoeld bij 
artt. 12 en 138 der wet tot rege
ling van het hooger onderwijs . 

102. Bijdragen voor het voJ. 
gen der lessen aan de Technische 
Hoogeschool • • . • . . • . 

103. Betalingen voor het af. 
leggen der examens aan de Tech
nisohe Hoogeschool . . . . . 

104. Bijdragen van leerlin-
gen op de Rijks- hoogere burger-
scholen .. . . . ..... . 

105. Bijdragen van gemeen
ten in de kosten van Rijks- hoo
gere burgerscholen en bijdragen 
van gemeenten in de stichting 
van Rijks- hoogere burgerscho-
len .... . ...... . 

106. Schoolgelden van leer
&cholen, verbonden aan de Rijks
kweekschoren voor onderwijzers 

107. Betalingen voor het af-
1eggen der examens bedoeld bij 

U. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departement van J11 ai:ine betreffende. 
ll6. Bijdragen voor de op-

58,800.- leiding van adelborsten en ad
spirant-administrateurs bij het 
Koninklijk Instituut voor de 

425,000.- ! Marine . . . . . . . . . . . f 13,450.-
117. Bijdragen voor de op-

leiding van adspirant-adelbor-
60,000.- sten , adspirant-machinisten en 

adspirant-administrateurs bij de 
Adspirantenschool der Marine 

200,000.- te Dordrecht . . . . . . . . 5,900.-

1

, ll8. Uitkeering van B elgie 
wegens de vuurgelden op de 
Wester-Schelde • . . . . • . 10,000.-

1 ll9. Vergoeding door Bel,gie 
ingevolge art. ll van de over-

341,000.- eenkomst van 27 October 1904, 
goedgekeurd bij de wet van 
12 December 1905 (Staatsblad 

30,000.- n°. 316), betreffende de ver
betering der verlichting van de 
Wester-Scheide . . . . . . . 42,800.-. 
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120. Teruggave door Be/,gie 
van de traktementen van de 
opzichters en lichtwachters bij 
de verlichting van de Wester
Scnelde . .... · · . ... · · f 

121. Aandeel van Neder
landsch Oost-Indiii in den vloot-
bouw ......... . . 

122. Aandeel van Neder
landsc'h Oost-Indie in de kosten 
der Marine-luchtvaartdienst . . 

123. Bijdragen voor pen
sioen van burgerlijke ambtena
ren onder het Departement van 
Marine ressorteerende . . . . 

124. Opbrengst van ver
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen ......... . 

125. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende 

3 l D E C E M B E R. 

18,150.-

5,812,000.-

180,000.-

159,000.-

50,000.-

11,000.-

van 's Rijks kas geheven op
centen in de kwade posten op 
de grondbelasting en de perso
neele belasting over het dienst-
j aar 1918 en op de inkomsten
en vermogensbelastingen over 
het belastingjaar 1918-1919 .. f 

133a. Vergoeding voor het 
heffen van weggeld in de pro
vincie N oorabrabant . . . . . 

134. Teruggave wegens het 
aandeel der, ten behoeve van 
het Leeningsfonds 1914 geheven 
opcenten in de kwade posten op 
de grondbelasting en op de per
soneele belasting over het dienst
-jaar 1918 en op de inkomsten
en vermogensbelastingen over 
het belastingjaar 1918/1919. . 

Totaal . . . f 6,302,300.-

135. Opbrengst v-an de boe
ten en verbeurdverklaringen bij 
de grondbelasting, de personeele 
belasting, de inkomstenbelasting 
en de vermogensbela-sting, zoo
mede bij de rechten op den in
voer en de accijnzen vallende . 

V. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het De'JJO,rtement van Financien 

· betreff ende. 
126. Verjaarde renten 
127. Inkomsten van de 

Grootboeken der Nationale 
Schuld ...... ... . 

128. Door 's Rijks Munt af
geleverde munt . . . . . . . 

129. Rente van het kapitaal 
in de Grootboeken der Nationale 
Schuld ingeschreven ten name 
van het ,,Fonds uit de zuivere 
winsten, verkregen uit aanmun
tingen voor rekening van hetRijk" 

130. Winst van het Staats
muntbedrijf . . . . . . . . . 

131. Vergoeding door pro
vincien en gemeenten voor de 
invordering van opcenten op de 
grondbelasting over het dienst-
jaar 1920, op de personeele be-
lasting over het dienstjaar 1919, 
op de inkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1919/1920 en 
op de vermogensbelasting over 
het belastingjaar 1918/1919 .. 

132. Vergoeding door de ge
meente Rotterdam voor de inning 
.van zeehavengeld en zeetijding
recht . . . . . . . . .... 

133. Teruggave door pro
vincien en gemeenten wegens 
het aandeel der niet ten behoeve 

21,000.-

9,700.-

136. Kosten van vervolging 
tot invordering van belastingen 
aan de schatkist vervallen . . 

137. Leges aan de schatkist 
510,000.- vervallen . . . . . • . . . . 

138. Ontvangsten wegens 
houtgeest, gebezigd tot vermen
ging van gedistilleerd . . . . . 

139. Ontvangsten wegens 
verrichtingen betrekkelijk het 

1,118,000.- kadaster . . . . . . . . . . 
j 140. Opbrengst van het door 

54,473.- 1 de landmeters en de boekbouders 
van het kadaster voor particu
lieren verrichte werk . . . . . 

141. Geconsigneerde gelden, 
waarvan het recht van uitkee
ring in 1921 vervalt . . . . . 

J[emorie. 

142. Opbrengst v-an het-ver
kort verslag van de vergaderin
gen der Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal ...... . 

143. Bijdragen voor pen
sioen van burgerlijke ambtena
ren, tot de H ooge Staatslichamen 
behoorende .. . .. ... . 

5,000.- ; 144. Bijdragen voor pen
' sioen van burgerlijke ambtena-
1 ren, onder het Departement van 

1 
Financien ressorteerende . , . 

1178 

460,000.-

1'8,750.-

2,000,000,-

122,000.-

240.000.-

500,000.-

127,000.-

130,000.-

128,000.-

l,lOO.-

15,000.-

40,000.-

1,078,000.-
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145. Opbrengst van ver
kochte Rijksgoederen en eigen-
dommen . . . . . . . . . . f 15,000.-

146. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende 290,000.-

Totaal . . . f 6,864,273.
W. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departe:ment van Oorlog bet-reff ende. 
147. Bijdragen voor de op-

leiding van cadetten bij de Ko-
ninklijke Militaire Academie . f 9,600.-

148. Bijdragen voor de op-
leiding van cadetten aan de 
Cadettenschool . . . . . . . 2,400.-

149. Teruggaven van voor-
schotten aan officieren verstrekt 
tot aanschaffing van paarden . 6,000.~ 

150. Winst van het bedrijf 
der artillerie-inrichtingen . Memorie. 

151. Bijdragen voor pen
llioen van burgerlijke ambtena
r,en, onder het Departement van 
Oorlog ressorteerende . 106,000.-

152. Opbrengst van ver-
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen 600,000.-

153. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde behoorende : 50,000.-

Totaal . f 774,000.-
X. V erschillende ontvangsten en toevallige 
baten het Departernent van W aterstaat 

betreff ende. 
154. Bijdrage van Belgie in 

het onderhoud van het kanaal 
van Gent naar Terneuzen , f 94,500.-

155. Teruggave door Belgie 
van de kosten van exploitatie 
en onderhoud van de Rijks-
electriciteitswerken te Terneuzen 69,500.-

156. Baten voortvloeiende 
uit den aanleg der Staatsspoor-
wegen 35,000.-

157. Bijdragen in de kosten 
van aanleg en onderhoud van 
landswerken 2,362,000.-

158. Teruggave van de uit 
de Staatsbegrooting bestreden 
kosteu van de Rijkspostspaar-
bank . 3,094,150.--

159. Winst van het Staats-
visschershavenbedrijf M emorie. 

160. Winst van het Staats-
bedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie jjf enwrie. 

161. Bijdragen voor pen
sioen van burgerlijke ambtena
ren, onder het Departement van 
Water staat ressorteerende . . . f 

162. Opbrengst van ver
kochte rijksgoederen en eigen-
dommen ....... . . . 

163. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde be
hoorende ... 

343,000.-

30,000.-

11,000.-

Totaal • f 6,039,150.-
IJ. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten, het Departement van Landbouw, 

Nijverheid en Handel betreffe:nde. 
164. Batei:i voortvloeiende 

uit het beheer der Landbouw-
hoogeschool te W ageningen . £ 

165. Bijdragen van de leer
lingen der middelbare Neder-
landsche landbouwschool en der 
daaraan verbonden winterschool 
te Groningen 

166. Bijdragen van de !eer
lingen der-middelbare koloniale 
landbouwschool te Deventer 

167. Bijdragen van de leer
lingen der Rijkszuivelschool te 
Bolsward en de bijdrage der 
provincie Friesland in de kosten 
dier school 

168. Bijdragen van de leer
lingen der Rijkslandbouwhuis
houdschool ,,de Rollecate" 

169. Bijdragen van de leerlin-
gen op de Rijksland- en tuin
bouwwinterscholen 

170. Inkomsten van het 
hengstve'ulendepot te Bergen op 
Zoorn 

171. Ontvangsten in ver
band met de uitvoering van de 
wet op de Paardenfokkerij 

172. Baten voortvloeiende 
uit het bijzonder toezicht op de 
bereid- en bewaarplaatsen van 
boter in perceelen, waar en 
boter en margarine wordt bereid 

173. Baten voortvloeiende 
uit het onderzoek van terreinen, 
p!anten, enz., het onderzoek van 
ter in- of doorvoer toegelaten 
aa.rdappe!en en uit het gebruik 
van bla.uwzuurdamp ter be-
strijding van voor den land- en 
tuinbouw schadelijke dieren . . 

85,205.-

1,700.-

7,200.-

3,500.-

300.-

8,450.-

40,200.-

6,000.-

4,700-

10,500-
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174. Baten voortvloeiende 
uit het beheer der Veeartsenij
kundige Hoogeschool te Utrecht f 

175. Baten voortvloeiende 
uit het Koninklijk besluit van 
l December 1910 (Staatablad 
n°. 364), laatstelijk gewijzigd bij 
dat van -8 Februari 1912 (Staats
blad n°. 64), houdende bepalin
gen ter bestrijding van tubercu
osel onder het rundvee . . . . 

176. Baten voortvloeiende 
uit de keuring van voor uitvoer 
bestemd vleesch . . . . . . 

177. Baten voortvloeiende 
uit de keuring van vee bij in- en 
uitvoer ... ....... . 

178. Baten voortvloeiende 
uit het beheer van 's Rijks
seruminrichting te Rotterd,am • 

179. Inkomsten der Rijks
landbouwproefstations .... 

180. Inkomsten van het 
Rijkszuivelstation te Leiden . 

181. Baten betreffende den 
dienst van de zuivelconsulent-
schappen ..... . 

182. Justeerloonen van ge-
wichten .. .. . .... . 

183. IJkloonen van maten, 
gewichten en gasmeters . . . . 

184. Baten voortvloeiende 
uit het Staatsmijnbedrijf, na af
trek van de vrachten en verdere 
onkosten op den verkoop van 
de producten vallende . . . . 

185. Ontvangsten, voort-
vloeiende uit de uitvoering van 
de Octrooiwet 1910 . . . . . 

186. Ontvangsten ingevolge 
de Merkenwet . . . . . . . 

187. Ontvangsten wegens 
verrichte onderzoekingen door 
den Rijksvoorlichtings<lienst ten 
behoeve van den Rubberhandel 
en de Rubbernijverheid . . . 

188. Ontvangsten wegens 
verrichte onderzoekingen door 
het Proefstation en den Voor
lichtingsdienst ten bate der 
lederindustrie te Waalwijk .. 

189. Bijdragen voor pen
sioen van burgerlijke ambtena
ren, onder het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel 
ressorteerende . . . . . . . . 
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190. Opbrengst van ver
kochte Rijksgoederen en eigen-

73,250.- dommen . . . • . . . . . . f 
191. Andere ontvangsten 

niet tot de genoemde be
hoorende 

1180 

35,000.-

20,000.-

Totaal • £ 68,035,115.-
z. Verschillende ontvangsten en toevallige 
baten het De-partement van Arbeid betreffende. 

500.- : 192. Bijdrage van de ge-
l meente Rotterd,am in de kosten 
i der aldaar bestaande Rijksin-

200,000.- ' richting tot opleiding van vroed-
vrouwen . . . ... .... f 7,000.-

193. Opbrengst van het 
100,000.- Rijksserologisch instituut te 

Utrecht (Maartensdijk) . . 45,000.--: 
194. Aandeel van de ge-

125,000.- meenten in de subsidien aan 
werkloozenkassen, ingevolge het 

146;150.- Werkloosheidbesluit 1917 . . . 3,000,000.-
195. Bijdrage voor pen-

Memorie. sioen van burgerlijke ambtena
ren, onder het Departement van 
Arbeid ressorteerende 158,000.-

12,960.- 196. Opbrengst van ver-
kochte Rijksgoederen en eigen-

33,000.- dommen . . . . . . . . . . 35,000.-
197. Andere · ontvangsten 

235,000.- niet tot de genoemde be-
hoorende . . . 20,000.-

Totaal • £ 3,265,000.---
AA. V erschillende ontvangsten en toevallige 

66,050,500.- baten het De-partement van Koloni,e,n betreffende. 
198. Aandeel in de ont-

vangsten wegens kabeltaksen 
530,000.- uit de door de Duitsch-Neder-

landsche Telegraaf-Maatschap-
70,000.- pij geexploiteerde lijnen . . . M emorie. 

199. Teruggave door Neder
landsch Oost-Indie van de kosten 
van het personeel van het De
partement van Kolonien, werk-

3,500.- zaam bij de pensioenfondsen 
voor de koloniale landsdienaren, 
van het personeel van het tech
nisch bureau bij het Departe
ment van Kolonien, van den 

4,500.- huisbewaarder voor het gebouw 
van den Geneeskundigen Raad 
bij dat Departement, alsmede 
van de tra.ktementen van het 
a.mbtelijk en bedienend per-

228,000.- soneel van het Koloniaal Eta-
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blissement te Amsterda11n, van 
den Directeur en den huisbe
waarder, tevens instrument
maker, bij de school tot op
leiding voor commies bij den 
Indischen post-, telegraaf- en 
telefoondienst en van het per
aoneel bij den arbeidsbeurs voor 
den Indischen dienst van een 
schrijver op jaarloon, tevens 
huisbewaarder bij de Neder
landsch-Indische Bestuursaca
demie en van den ambtenaar 
voor de wetenschappelijke be
schrijving der Indische hout-
soorten . . . . . . . . . . . f 346,810.-

200. Ontvangsten van het 
n;iilitair hospitaal, van de apo
theek en van het magazijn van 
geneesmiddelen te Paramaribo 
en van de militaire ziekenin
richtingen te N ickerie en te 
Albina . . . . . . . . . . . 287,250.-

201. Bijdragen voor pen
sioen van burgerlijke ambtena
ren, onder het Depa,rtement van 
Kolonien ressorteerende 55,000.-

202. Opbrengst van ver-
dochte Rijksgoederen en eigen-
kommen . . . . . . . . . . 2,000.-

203. Andere ontvangsten 
niet tot de genoemde be-
hoorende . . . . . . . 1,000.-

Totaal - f 692,060.-
Totaal van de wet op de middelen 

f 552,170,069.08. 

31 December 1920. WET, houdende aanvulling 
en wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Weduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienst 
jaar 1919. S. 972. 

31 December 1920. WET, houdende aanvulling 
en wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Weduwen- en weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienstjaar 
1920. s. 9"3. 

31 December 1920. WET, houdende wijziging 
en verhooging van de begrooting van 
uitgaven voor het Pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren voor het dienst
jaar 1919. S. ln4. 

31 December 1920. WET, houdeade wijziging 
en verhooging van de begrooting van 
uitgaven van het Pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren voor het dienst
jaar 1920. S. 975. 

31 December 1920. WET, tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst
jaar 1920. S. 97\l. 

31 December 1921). WET, betreffende herzie
ning van de wet van 14 December 1916 
(StaatBblad n°. 530), kit heffing van sta
t i,ti",krecht. S. 977. 

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

aa,t het wenschelijk is de Wet op het Stati~tiek 
recht 1916 (Staatsbla.d n°. 530). zooals deze is 
gewijzigd bij de wet van• 26 Maart 19 ! 7 (Staats
blad n°. 254) te herzien; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vanState, enz. 
Art. I . Aan artikel 1 der wet van 14 Decem

ber 1916 (Staat.<blad n°. 530) wordt al~ tweede 
lid toegevoegd: 

Tenzij de goederen overeenkomstig de voor
schriften van Onzen Minister van Financien 
van elkander afgescheiden warden gehouden, 
staat voor de toepassing dezer wet aangiite 
tot opslag van buitenlandsche goederen · in 
een entrepot voor b_innenlandsche goederen 
en aangifte tot opslag van binnenlandsche 
goederen in een entrepot voor buitenlandsche 
goederen onderscheidenlijk gelijk met aangifte 
tot verblijf binnensland8 of met aangifte ten 
uitvoer , en warden de opgeslagen goederen 
onderscheidenlijk a.ls goederen van binnen
landsche of van buitenlandsche herkomst be
schouwd. 

Art. II. Aan het eerste lid van artikel 3, 
zooals dit is aangevuld bij de wet van 26 Maart 
1917 (Staatsblad n°. 254), wordt - met ver
vanging van de punt, waarmede dat lid thane 
eindigt, door een kommapunt - nader het 
volgende toegevoegd : 

j. bij wederinvoer in onverwerkten staat 
van uit het vrije verkeer uitgevoerde goederen, 
in welk geval bij terugkomst binnen een jaar 
na den uitvoer ook het toen geheven statistiek
recht teruggegeven kan warden ; 

k. bij invoer en bij wederuitvoer van door 
Onzen Minister van Financien aan te wijzen 
goederen, die gedurende ten hoogste een jaar 
hier te lande verblijven om eene bij die aan
wijzing toegelaten bewerking te ondergaan ; 

I. van goederen, die door reizende personen 
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aan den lijve of als handbagage worden-mede
gevoerd. 

Art . III. Artikel !5 wordt gele7,en als volgt: 
Onder waarde wordt- bij invoer verstaan : 
a. voor de met een invoerrecht naar de 

waarde belaste goederen, de waarde zooals deze 
voor de berekening van het invoerrecht moet 
worden aangegeven : 

b. voor andere goederen, de met inacht
neming der herkom.~t te bepalen inkoopwaarde 
b~j levering, tegen contante betaling, ter plaatse 
van . lossing hier t-e lande, zonder inbegrip van 
Nederlandsche rechten en op de lossing, aan
gifte en levering vallende kosten. 

Voor goederen, die niet gelost worden, en 
bij uitslag uit entrepot, treden onderscheiden• 
lijk de aankomst hier te lande en de uitslag 
uit het entrepot voor de lossing in de plaata. 

Art. IV. Artikel 6 wordt gelezen a.Is volgt : 
Onder · waarde wordt bij uitv()er verstaan 

de met inachtne=g der bestemming te be
palen verkoopwaarde bij levering, tegen con
tante betaling, ter plaatse van inlading hier 
te lande, met inbei?rip van anders dan voor 
het verder vervoer, op den ui.tvoer drnkkende 
rechten en kosten. 

Voor goederen, die niet geladen worden, en 
bij de toepassing van artikel 1, tweede lid, 
treden onderscheidenlijk het vertrek naar 
buitenslands en de ops!ag in het entrepot voor 
de inlading in de plaats. 

Art. V. Het eerste li°d van arttkel 7 wordt 
gelezen als volgt : 

Het statistiekrecht wordt, voor zoover door 
Onzen Minister van Financien niet anders is 
b_epaald. voldaan door opplakken van statis
tiekzegels op de aangift.,en. 

Art. VI. Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
Behoudens de uitzondering in het eerste lid 

van het vorig artikel bedoeld. wordt de aan
gifte, waarop niet tot een bedrag, voldoende 
voor de aangegeven waarde, aan statistiek-
1.egels is geplakt, geweigerd. 

Eveneens kan het aannemen geweigerd 
worden van eene aangifte, gedaan of ingeleverd 
door of namens iemand, die reeds vroeger ver -
schuldigd statistiekre('ht of eene verhooging 
daarvan, a.ls bedoeld in artikel 13, 14 of 15, 
niet of niet ten voile heeft voldaan. 

Art. VH. De artikelen 9 tot en met 12 
worden vervangen door : 

Art. 9. Bij aangifte tot verblijf binnens
land~ van niet met een invoerrecht naar de 
waarde bela~te goederen of van goederen." 
waarvoor geheele of gedeeltelijke vrijstelling 
van dat rerht wordt verleend, zoomede bij 

aangifte t en uitvoer, roe pen de vi~iteerende 
ambtenaren, die de aangilte der waarde van 
aan het statistiekrecht onderworpen goederen 
te laag oordeelen, de beslissing van den inspec
t-eur der invoerrechten in. 

Zij geven hiervan kennis, desverlangd schrif
telijk, aan den persoon, die de goederen ter 
visitatie aanbiedt, en zijn bevoegd van die 
goederen monsters te nemen. 

Voornoemde persoon is bevoegd het nemen 
van monsters door de visiteerende ambtenaren 
te vragen. 

Indien aan die ambtenaren niet blijkt, dat 
de aangever voldoende gegoed is en binnen 
het Rijk woont of gevestigd is, kunnen zij de 
goederen aanhouden ~n onder bewaring van 
den ontvanger stellen. 

Over de aangehouden goederen kan worden 
beschikt na zekerheidstelling voor de som, 
die de aa.ngever a.an meerder recht en ver
hooging kan blijken verschuldigd te zijn. De 
ontvanger kan de goederen ook zonder zeker
heidstelling afgeven. 

Art. 10. Komt ook den inspecteur de aange
geven waarde te laag voor, dan geeft hij hier
van binnen acht da.gen na de visitatie aan den 
aangever kennis, mot gelijktijdige uitnoodiging 
om binnen een redelijken t ermijn, die op aan
vraag kan worden verlengd, stukken over te 
leggen, waarvan de kennisneming bevorderlijk 
kan zijn a.an eene juiste beoordeeling van de 
waarde der @'.Oedereo . 

De tijdig overgelegde .stukken wordeo door 
hem gewaarmerkt. 

Hij stelt de waarde vast en· geeft hiervan 
bmnen eene maand na het verstrijken van den 
voor het overleggen der stukken gestelden 
t ermijn aan den aangever kennis . 

De kennisgevingen in dit artikel bedoeld, 
worden gedaan bij aangeteekenden brief of 
t egen gedagteekend ontvangbewijs. 

Overechrijding van een termijn door den 
inspecteur maakt zijne beslissing nietig. 

Art. ll. De aang_ever kan binnen eene 
maand, nada.t de beslissing van den inspecteur 
is t er post bezorgd of tegen ontvangbewijs uit
gereikt, in beroep komen bij den raad van be
roep bedoeld in de Waardewet 1906 (Staat•• 
blad n°. 216j. 

Het beroep wordt op straffe van nietigheid 
ingesteld door indiening binnen voorschreven 
t ermijn van een met redenen omkleed beroep
schrift bij den voorzitter van den raad, waarbij 
de bescbikking van den inspecteur of een af
schrift daarvan wordt overgelegd. 

Art. 12. De voorzitter van den raad van 
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beroep stelt het ber0epschrift in handcn van J te leggen als bedoeld bij het eerste lid van 
dP-n inspecteur. die het na bijvoeging van de artikel 10. 
noodige stl!kken met zijne opmerkingen aan J De inspecteur waarmerkt de tijdig overge
hem terugzendt. legde stukken, stelt de waarde der goederen 

Op de behandeling voor den raad zijn de vast en geeft hiervan binnen eene ma.and na het 
voorschriften van de artikelen 21, eerste en verstrijken van den voor het overleggen der 
tweedP. lid, 22, eerste en tweede lid, en 25 van stukken gestelden termijn aa.n den aangever 
voormelde Waardewet van toepassing. / kennis bij aangeteekenden brief of gedag-

Ook geldt voor de uit.voering van deze wet teekend ontvangbewij s. 
voor de ambtenaren der invoerrecht,en en de Overschrijding van den termijn van eene 
leden van den raad van beroep, zoomede voo r ma.and maakt de beslissing van den inspecteur 
het personeel van di.en raad, de bepaling van nietig. 
artikel 3:1 van geno~mde Waardewet. De a rtikelen 11 en 12 zijn van t oepassing. 

De raad stelt den aanvrager in de gelegenheid ATt. 15. De aangever, die desverlangd niet 
zijne bezwaren in persoon of bij gemachtigde ten genoegen van den inspecteur kan aantoonen, 
mondeling toe te licbten. De raad kan zir.h dat de wederinvoer of de wederuitvoer binnen 
door deskundigen doen voor!ichten. den voor den vrijdom bedoeld in artikel 3, 

Indien den raad blijkt, dat de waardebe- let ter c of k t e stellen of gestelden termijn heeft 
paling van den inspecteur onjuist is, st elt hij, plaats gehad. is behalve het bedrag van het 
met vernietiging van diens beschikking, de statistiekrecht eeue verhooging van tienmaa.l 
wa1irde der goederen opnieuw vast. Op stuk- dat bedrag verschuldigd. 
ken, die niet tijdig aa.n den insp~ctcur zijn Voor de vaststelling van de waarde der 
overgelegd, slaat de raad echter bij zijnc be- goederen gelden de laatste vier leden van 
slissing geen acht, tenzij hem overtuigend mocht artikel 14. 
blijken, dat het den aangever niet mogelijk is Art. IX. In artikel 16 wordt in het eerste 
geweest die stukken intijds over te leggen. lid in plaats van ,,artikcl 15" gelezen ,,artikel 

Tenzij het tegendeel is gebleken, neemt de 14" en worden in het tweede lid de woorden 
raad a.an, dat de soort en de hoeveelheid der ,,binnen het Rijk woont of gevestigd is" ver
goederen iuist zijn aangegeven. vangen door ,,voldoende gegoed is en i,innen 

De nitspraak van den raad is met redenen het Rijk woont of gevest igd i0 ". 

omkleed. Zij wordt door den voorzitter bij Art . X. In artikel 17 worden de woorden 
afschrift aan den aangever en aan den inRpecten r ,,artikel 13 of artikel 15" vervangen door 
m edegedeekl. ,,artikel 13, 14 of 15". 

Art. VIII. De artikelen 14 en 15 worden Art . Xl. H et eerste lid van artikel 18 wordt 
vervangen door : 

Art. 11, Rij, die van buitenslands ingevoerd,i 
goederen tot opslag in entrepot of, al of niet na 
opslag in entrepot, tot wederuitvoer aangeeft, 
is, indbn de goederen niet overeenkomstig 
de aangifte worden opgeslagen of uitgevoerd, 
behalve het bedrag van het statistiekrecht, 
dat bij aangifte t ot verblijf binnenslands had 
moeten zijn voldaan, eene verhooging van 
tienmaal dat bedrag verschuldigd. 

De op lag of uitvoer der goederen wordt 
ambtelijk ter kennis gebracht van den ont
vanger, t e wiens kantore of onder wiens kan
toor <le aangifte is gedaan. Behoudens t egen
bewijs wordt de opslag of uitvoer geacht niet 
te hebben plaa.ts gehad, indien de kennisgeving 
na verloop van zes weken sedert de aangifte 
niet is ingekomen. 

Ter bepaling van de waarde dezer goederen 
noodigt de inspecteur den aangever alsdan 
uit om binnen een redelijken termijn, die op 
aanvraa.g kan worden verlengd, stukken over 

gelezen als volgt : 
Hij, die met bet oogmerk om invloed nit te 

oefenen op de beoordeeling der waarde volgens 
deze wet opzettelijk een valsch of vervalscht 
stuk vertoont of overlegt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. 

Art. XII. Aan artikel 19 wordt, met ver
vanging van de punt door een komma, toege
voegd : ,,en ·i tot en met l". 

Art, XIII. Artikel 20 wordt vervangen door 
het volgende nieuwe artikel 20 : 

Onze Minister van Financii'n kan teruggaaf 
verleenen van statistiekrecht, dat door dwaling 
of onwillekeurig verzuim te veel of ten onrechte 
is beta.aid. 

Art . XIV. Artikel 21 vervalt, 
Art . XV. In artikel 120 der Algemeene Wet 

van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) wordt 
de laatste van de daaraa.n bii artikel 32 der 
Waardewet 1906 r Staatsbl,a.d n~.216) toegevoegde 
twee zinsneden vervangen door het volgende 
nieuwe lid: 
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Voor onder norma.le omstandigheden ge en uitgaven van het Leeningfonds 1914 voor 
kochte en verzonden goederen kan worden I het jaar 1921 bij de wet behoort te worden 
volstaan met aangifte van de wa.arde naar de · vastgesteld; 
werkelijke koopprijzen, vrachten en anctere Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
:kosten, ook al zouden h1ervoor or, cl.en dag der Art. I. De begrooting van uitgaven van 
aangifte hoogere bedragen bedongen kunnen het Leeningfonds 1914 wordt voor het dienstjaar 
worden. 1921 vastgesteld als volgt: 

Art. XVI. 1n ·a rtikel 33 der Waardewet Art. I. Renten van de krach-
1906 (Staatsblad n°. 216) worden tusschen tens de eerste Leeningwet 1916 uit: 
,,beroep" en ,,bezwaren" ingevoegd de woorden : gegeven sohuldbekentenissen, tegen 
,, , zoomede het personeel van dien Ra.ad ,". vier en een half ten honderd in het 

Art. XVII. In artikel 6 der Statistiekwet jaar, over een gezamenlijk kapitaal 
1916 (Staatsbv:id n°. 175) wordt in het eerste van f 123,640,000 verschijnende 1 
lid onderdeel 2°. vervangen door : Mei 1921 en 1 November 1921 . . f 5,563,800 

,,2°. indien de hoeveelheid of de wa.arde I Art. 2. Aflossing van schuldbe
der goederen meer dan tien ten honderd te kentenissen als in het vorig artikel 
hoog of te Jaag is aangegeven en wegens dit bedoeld . . . . . . . . . . . 
feit geene verhooging van invoerrecht of statis- Art. 3. Periodieke kosten van 
tiekrecht verschuldigd is". het beheer der eerste leening 1916, 

H et tweede lid van het artikel vervalt. In daaronder begrepen provisie van 
den aa_nhef van het artikel wordt, in plaats een achtste ten honderd van het 
van: ,,Hij, die eene aangifte doet", gelezen: nominaal bedrag van de in het 
,,Hij die, voor zich zelven of voo1· een antler, buiten!and betaalde coupons van 
eene aangifte doet" • de ·schuldbekentenissen dier Jeening 

Art. XVIII. De wet van 14 December 1916 Art . . 4. Renten van de krach-
(Staatsblad n°. 530), zooals zij luidt na de daarin tens de Tweede Leeningwet 1916 
bij deze wet aangebra,0hte wijzigingen, wordt uitgegeven schuldbekentenissen, 
op Onzen last in het Staat.,blad geplaatst. De tegen vier ten honderd in het jaar, 
gewijzigde wet kan worden aangehaald onder over een gezamenlijk kapitaal van 
de benaming van ,,Wet op het Statistiekrecht", f l24,010,000 verschijnende 1 April 
mits met bijvoeging van jaargang en nummer l 921 en 1 October 1921 . . . . . 
van het Staatsblad, waarin zij is opgenomen. Art. 5. Aflossing van schuld-

Art. XIX. Deze wet treedt in W!'lrking op bekentenissen als in het vorig artikel 
een door Ons te bepalen dag. bedoeld . . . . . . . . . . . . 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venh'loge. den 3lsten 

December 1920. 
WILHELMINA. 

De Minist~r 1;an Financiln, DE VRIES. 

( U!tgeg. 24 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET, tot regeling van de 
inkomsten en uitgaven van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1921. 
s. 9i8. 

De begrootµig wordt vastgesteld op een be
drag van f 707,245. 

31 December 1920. WET, tot vaststelling 
van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1921. S. 979. 

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

dat, ingevolge artik.el 31 der Leeningwet 1914, 
eene afzonderlijke begrooting van inkomsten 

Art. 6. Periodieke kosten van 
het beheerdertweedeleening 1916, · 
daaronder begrepen provisie van 
een achtste ten honderd van het 
nominaa! bedrag van de in het 
buitenla.nd betaalde coupons van 
de schuldbekentenissen dier leening 

Art. 7. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1917 uitge
geven schuldbekentenissen of re
cepissen tegen vier en een half ten 
honderd in het jaar, over 
een gezamenlijk kapitaal van 
f 490,375,000, verschijnende 1 Fe
bruari 1921 en 1 Augustus 1921 . 

Art. 8. Aflossing van schuld
bekentenissen als in het vorig 
artikel bedoeld . . . . . . . . 

Art. 9. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1917, daar
onder begrepen provisie van een 
achtste ten honderd van het norni• 

380,000 

l,000 

4,960,400 

360,000 

1,000 

22,066,875 

5,150,000 
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- Besluit tot uitbreiding van de gunst van 
entrepdt tot in hoofdzaak voor export wer
kende fabrieken. S. 435. 16 Maart . . 

- Besluit tot opheffing van het grenskantoor 
Overslag en van de daarlangs voerende heer
banen. S. 641. 30 Maart. 

- Wet tot herziening van het invoerrecht op 
tabak en op pa_pier. S. 713. 6 Mei. 

- Wet tot wijziging van de wet van 15 Augus
tus 1862, S. 170, houdende vaststelling van 
het tarief van invoerrachten. S. 719. 6 Mei. 

- Besluit bepalende het tijdstip van inwer
kingtreding van de Wet van 6 Mei 1921, 
S. 713, tot herziening van het invoerrecht 
op tabak en papier. S. 728. 19 Mei. 

- Besluit houdende uitbreiding der attri
buten van het kantoor Wernhout. 

S. 747. 30 Mei. 
- Besluit houdende vrijdom van invoerrecht 

voor sigarettenpapier dat hier te lande ge
bezigd wordt voor de vervaardiging van 
sigaretten in sigarettenfabrieken. 

· S. 803. 16 Juni. 
- Besluit tot nadere regeling van den aftrek 

van tarrP bij de toepassing ·van het tarief 
van invoerrechten. S. 812. 23 Juni. 

1050. 8 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 26 Maart 1872. S. 19, houdende bepa
lingen tot vereenvoudiging van de formali
teiten, in acht ta nemen bij den in-, uit - en 
doorvoer van goederen. S. 829. 2 Juli. 

- Besluit houdende voorwaardelijke aan
wijzing van Dordrecht als eerste en laatste 
wacht voor -in- en uitklaring van ter zee 
binnenkomende en uitgaande schepen. 

s. 1003. 21 Juli. 
- Besluit tot aanwijzing van een heerbaan 

en tot uitbreiding der att.ributen van het 
kantoor Eijsden(station. S. 1017. 29 Juli. 

- Besluit houdende nadere bepalingen om
trent het verleenen van teruggaaf van accijns 
bij uitvoer van alcolholhoudende goederen. 

S. 1055. 14 Sept. 
- Besluit ho~dende vrijstelling van het in

voerrecht voor stoffen, in rubberfabrieken 
benoodigd als versnellingsmiddel bij het 
vulcanisatieproces. S. 1056. 14 Sept. 

- Besluit houdende aanwijzing van de ge
meente Breda als losplaats van goederen, in
gevoerd met spoortreinen. S. 1157. 1 Nov. 

- Besluit boudende aanwijzing van de g~
meente Haarlem als losplaats van goederen, 
ingevoer<l ter zee. S. 1338. 30 Nov. 

- Besluit houdende nadere bf>pal'ngen om-
trent het verleenen van teruggaaf van accijns 
bij · u'tvoer van alcoholhoudende goederen. 

S. 1353. 12 Dec. 
:- Besluit tot herziening van de voorschriften, 

in acht te nemen bij den in-, uit-, door- en 
vervoer van goederen. . 1377. 24 Dec. 

Rechterlijke Organisatie en Rechtswezen. Wet 
tot vereenvoudiging van de rechtspleging 
in lichte strafzaken. S. 833. 5 Juli. 
19~1. 

- Wet houdende invoering van den kinder
rechter en van de ondertoezichtstelling van 
minderjarigen. S. 834. 5 Juli. 

- Wet houdende nadere wijziging van de 
wet van 5 Juli 1910, S. 181, tot regeling 
van de samenstelling van den hoogen raad, 
de gerechtshoven, de e-rrondissements-recht
banken en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der recht.banken en 
kantongerechten, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 29 Juli 1920, S. 623, alsmede wijzi
ging van laatstgenoemde wet. 

s. 836. 5 Juli. 

- Wet tot invoering van het Wetboek van 
Militair Strafrecht en van de Wet op de 
Krijgstucht. S. 841. 5 Juli. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de goedkeuring, door Neder
land, van de verlenging der bevoegdheden 
van de gemengde rechtbanken in Egypte. 

s. 869. 7 Juli. 

- Besluit houdeode aanvullina van artikel 
38 van het Reglement IV op rfe o,ganisatie 
en df' dienst der Deurwaarders e •• ve, dere 
.-.,gtsbedienden. faatstelijk gew\jz;gd bij 
K. :B . van 3 Juli 1920, Staatsblad n°. 328. 

S. 1077. 19 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van de artikelen 
27, laatste lid, en 90, laatste lid, van het 
dusgenaamde Reglement n°. I. 

S. 1138. 20 Oct. 
Zie ook : Pensioenen. 

Strafrecht en S trafvordering. 
Tractaten. 

Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden. Be
slui t tot nadere wijziging van het Rei~be•luit 
1916, laatiltelijk ge~i~i~d bij be•luit v1tn 1 
Juni 1918 Staatsblad n°. 30Cl. S. 7. 7 Jan. 

- Idem. 36. 20 ,Tan 
1336. 26 Nov· 

- Beslu't tot, naderA ~regeling van de V<'rgoe: 
dingen wegens het gebruik van eigen rijwiel, 
van eigen motorrijwiel en van eigen automo
biel bij reizen, ten behoeve van het Rijk 
gedaan . S. 724. 12 Mei. 

- Besluit tot beperking in de toekenning van 
vacatiegelden aa.n deskundigen, toegevoegd 
aan bij eene Wet, K. B. of Mini~terieele 
Beschikkiog ingestelde Commissien. 

S. 751. 31 Mei. 
- Besluit boudende een nieuwe regeling ten 

aanzien van de toekenning van vacatiegeld 
voor het bijwonen van vergaderingeo van 
bij eene Wet, Kon.inklijk besluit of Ministe
rieele beschikking ingestelde commissiiln. 

S. 1452. 29 Dec. 
Rekenkamer. Zie Begrootingen en Relceningen. 
- Besluit tot w ziging van het K. B. van 

15 April 1914, S. 176, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 24 Augustus 1920, S. 722, 
houdende vaststelling van voorschriften ten 
aanzien van ambteuaren en be<lienden bij 
de Algemeene Rekenkamer. 

S. 676. 18 April. 

7:; 
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- Wet tot wijziging der wet van 5 October 
1841, S. 40, houdende instructie voor de 
Algemecne Rekenkamer, zooals die wet is 
gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 30 Juli 
1920 (Stbl. n°. 660). S. 778. 10 Juni. 

Rivieren. Arrest van den Hoogen Raad. De 
natuurlijke terreingesteldheid tijdens de 
uitbakening en do volgens die gesteldheid 
ontworpen begroeiingslijn vormen maatstaf 
en grondslag voor de daarop volgende vast
stelling der lijn, hetz:ij langs minnelijken, 
hetzij langs gerechtelijken weg. - In dat 
stelsel past dan ook het wetsvoorschrift, 
dat de teekens, betreffende de uitgebakende 
lijn tot aan de eindelijke vaststelling der 
lij n van begroeiing, op bet terrein moeten 
blijven staan, zoodat zij gedurende bet 
gansche verloop van den rechtsstrijd ge1aad
pleegd moeten kunnen woidf:'n. 2 Dec. 

- Zie ook: Sclrnepvaart. 
Rijksambtenaren. en -werklieden. Besluit tot 

aanvulling van het Bezolcligingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad 
n°. 37). S. 37. 24 Jan. 

47. 31 Jan. 
83. 19 Febr. 

649. 1 April. 
707. 3 Mei. 
734. 23 Mei. 

1010. 27 Juli. 
1028. 24 Aug. 
1029. 25 Aug. 
1104. 30 Sept. 
1110. 4 Oit. 
1118. 11 Oct. 
1145. 25 Oct. 
1360. 19 Dec. 
1361. 19 Dec, 

- Besluit tot nadere wijziging van bet K. B. 
van 20 December 1919, S. 819, houdende 
voorloopige voorzieningen omtrent bet l{,e
organiseerd overleg voor personeel in 's R:iJks 
dienst. S. 640. 29 l\frt. 

- Besluit betreffende hepaling tot inachtne
ming van een opzeggingstermijn van de zijde 
van het Rijk bij net ontslag van tijdelijk 
burgerpersoneel, dat niet voor een bepaalden 
tijd of voor de uitvoering van een bepaald 
werk in rechtstreekschen Rijksclienst is, enz. 

703. 2 Mei. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ar

beidsreglement, voor werklieden in 's Rijks 
dienst (Stbl. 1920, n°. 75). S. 1376. 24 Dec. 

Rijkspostspaarbank. Zie S'[XJ,O,rbanlcen. 
Rijksverzekeringsbank. Z e Onqevallenverze-

lcering. 
Rijnvaart. Zie Scheepvaart. 
Rijwielen. Zie Motorr-ijtuigen. 
Scheepvaart. Besluit tot het aanbrengen van 

eenige wijzigingen in scheepvaartreglementen 
in verband met het in werking treden van het 
nieuw Algemeen reglement van politie voor 
rivieren en Rijkskanalen. S. 1. 3 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het reglement, 
hondende bijzondere hepalingen ter voor
koming van aanvaring op somm.ige vaar
waters van de W'ester-Schelde en hare 
mondingen. S. 93. 1 Mrt. 

- Wet tot: a. Aanleg van een haven voor het 
overladen van steenkolen en van een kanaal 
naa.r de Maas o.a. ten dienste van dep. af
voer van steenkolen uit het mijngebied van 
Zuid-Limburg. b. Aanleg van een scheep
vaartweg van Born naar de Maas te l\faastricht 
tot verbinding varr Zuid-Limburg door een 
waterweg met de overige waterwegen van 
Nederland. c. Scheepvaartverbinding van 
den onder b bedoelden scheepvaartweg met 
het kanaal Maastricht-Luik tot aansluiting 
van de Nederlandsche waterwegen aan de 
Boven-Maas. S. 1012. 28 Juli. 

- Wet tot toekenning van een voorschot ten 
behoeve van eene stoomvaartverbjnding 
t usschen Nederland en Zuid-Afrika. 

S. 1018. 30 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
van politie voor de Visschershaven c. a. t e 
IJmuiden. S. 1020. 3 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
op de geneeskunclige keuringen, hehoorende 
bij het K. B. van den 22sten September 1909, 
S. 315, tot vaststelling van eenen algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedo·eld in de 
artikelen 5, 9 en l 7 van de Schepenwet. 

S. 106c. 17 Sept. 

- Bes1uit tot nadere wijziging van bet ,,Regle
ment voor de stuurliedenexamens", vastge
steld bij K. B. van 27 December 1907 (Stbl. 
n°. 353). S. 1069. 17 Sept. 

- Besluit tot nadere w,iziging van het ,,Regle
ment voor de machinisten-examens", vastge
steld bij K. B. van 27 December 1907 (Stbl. 
l'0 • 354). S. 1070. 17 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het ,,Sleepvaart
reglement", vastgesteld bij K. B. van 27 
December 1907 (Stbl. n°. 352). 

S. 1071. 17 Sept. 
- Besluit tot bekrachtiging van eene aanvul

ling van het Rijnvaartpolitiereglement voor 
den Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 1114. 6 Oct. 
- Besluit tot erkenning van de Japansche 

bepalingen, betreffende de m.inimum-uit
watering. S .. 1342. 5 Dec. 

- Besluit, houdende uitvoering van het ge
wijzigd artikel 11 van dat van 15 l\faart 
1910 (Stbl. n°. 86). S. 1350. 10 Dec. 

- Besluit tot aanvulling van het reglement 
van politie voor de scheepvaart op eenige 
riv:ieren en stroomen beneden Dordrecht tot 
in Zee. S. 1354. 13 Dec. 

- :t.ie ook: Rivieren. 

Schuld. ( Nationale) Besluit houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten en 
schatkistpromessen volgens de Wet van 
4 April 1870, S. 62, laatstelijk gewijzigd bij 
clie van 15 Juli 1912. S. 240 en de Wet van 
5 December 1881 (Stbl. n°. 185). 

s. 58. 
175. 
668. 
689. 
708. 
730. 

11 Fehr. 
7 l\irt. 
5 April. 

25 April. 
6 Mei. 

20 Mei. 
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Idem. s. 780. 

813. 
1000. 
1019. 
1036. 
1088. 
1133. 
1331. 
1453. 

10 Juni. 
23 Juni. 
19 Juli. 

1 Aug. 
29 Aug. 
22 Sept. 
18 Oct. 
19 Nov. 
29 Dec. 

- Wet houdende wijziging van de ,,Grootboek-
wet". S. 1176. 12 Nov. 

- Besluit tot wijziging van de besluiten van 
9 Juni 1917 (S. n°. 457), van 9 Juni 1917 
(S. n°. 458), van 15 Februari 1919 (S. n°. 41 }, 
van 2 September 1919 (S. n°. 553) en van 
1 Juli 1920 (S. n°. 326), betreffende de uit
loting en aflossing van de schuldbekentenis
sen, uitgegeven krachtens de Leeningwet 
1916, de tweede Leeningwet 1916, de Leening
wet 1917, de Leeningwet 1918 en de Leening
wet 1919. S. 1374. 23 Dec. 

- Wet, betreffende het aangaan van eene 
geldleening ten laste van N e<ler/,a,ndsch
I ndie in de Vereenigde Staten ,;an Amerika. 

S. 1455. 30 Dec. 
- Zie ook : Tractaten. 

Spaarbanken. Besluit houdende wijziging 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 22 December 1919 (Staatsbald n°. 820). 

S. 901. 8 Juli. 
Spoorwegen. Besluit ter uitvoering van artikel 

16 der wet van 9 April 1875, S. 67, tot rege
ling van den dienst en het gebruik der 
spoorwegen. S. 173. 5 M:rt. 

- Besluit tot wijziging van bet Kon. besluit 
van 11 Mei 1911, S. 126, tot regeling van 
bet algemeen toezicbt op de spoorwegdien
sten. S. 174. 6 Mrt. 

- Wet tot nadere bevordering van den aanleg 
en het in exploitatie brengen en regeling van 
de exploitatie van spoorweglijnen van Goes, 
over 's Heer-Arendskerke, Borsselen en Hoe
dekenskerke naar Goes, van Goes over's-Heer 
Arendskerke naar het Wolphaartsdijksche 
veer en van Goes naar Wemeldinge. 

S. 626. 19 M:rt. 
- Wet tot nadere verhooging van het maximum 

van het rentelooze voorschot uit 's Rijks 
schatkist ten 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. (Nadere 
wijziging van de wet van 15 Juli 1912, 
S. 249, reeds gewijzigd bij de wet van 7 
Juni 1919 (Staatsblad n°. 305). 

S. 654. 2 April. 
- Besluit tot nadere aanvulling van het 

Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
S. 691. 28 April. 

- Wet tot nadere verhooging van het maxi
mum van het rentelooze voorschot uit 's Rijks 
schatkist ten behoeve van den aanleg en 

het in exploitatie brengen van spoorweg
lijnen van Ter April over Winschoten naar 
Delfzijl en van Blijham naar Bellingwolde. 

s. 788. 11 Juni. 

- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 
met de M:aatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-M:aatschappij , de Nederlandsche 
Centraa!Spoorweg-M:aatschappij en deNoord
Brabantsch-Duitsche Spoorweg-M:aatschap
pij tot verhooging van pensioenen van haar 
personeel en van z1jne nagelaten betrekkingen. 

S. 791. 11 Juni. 
- Wet tot bevordering van den aanleg en 

regeling van de exploitatie van spoorweg
lijnen van Groningen over Slochteren naar 
Weiwerd, van Groningen over Bedum naar 
Uithuizen en van Groningen over Winneweer 
naar Uithuizen. S. 792. 11 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Dienst en van het Algemeen 
Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

s. 818. 27 Juni. 
- Wet houdende bekrachtiging van nadere 

overeenkoinsten met de M:aatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-M:aatschappij . 

S. lOll . 28 Juli. 
- Wet tot intrekking van de wet van 13 

Juli 1914 (S. n°. 311), gewijzigd bij de wet 
van 25 M:aart 1918 (S. n°. 177), tot toekenning 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks 
schatlcist ten behoeve van de inrichting 
voor toepassing van mechanische trekkracht, 
en het in exploitatie brengen met deze trek
kracht, van de lijnen der voormalige Eerste 
Groninger Tramway-M:aatschappij. 

S. 1165. 11 Nov. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeen 

reglement voor het vervoer op de locaal
spoorwegen. S. 1333. 22 Nov. 

- Wet tot nadere verhooging van het maximum 
van het rentelooze voorschot uit 's Rijks 
schatlcist ten behoeve van den aanleg en 
nadere regeling der exploitatie van een 
locaalspoorweg van Stadskanaal over Ter
A pel naar de Dttitsche grens. 

S. 1400. 24 Dec. 
Statistiek. Besluit houdende bekendmaking 

van den tekst der wet van 14 December 
1916, S. 530, tot heffing van statistiekrecht, 
zooals die luidt na de daarin bij de wetten 
van 26 M:aart 1917, S. 254 en van 31 De
cember 1920, S. 977, aangebrachte wijzi
gingen S. 55. 10 Fehr. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 3 der 
Wet op het Statistiekrecht, S. 1921, no. 55, 
en houdende nadere voorzieningen ten be
hoeve der statistiek van den in-, uit- en door
voer. S. 686. 21 April. 

- Besluit tot vaststelling van den dag, waarop 
de wet van 31 December 1920, S. 977, be
treffende herziening van de wet van 14 De
cember 1916, S. 530, tot heffing van statis
t iekrecht, in werking tredet. 

S. 706. 2 M:ei. 
- Zie ook : Armwezen. 

75* 
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Steenhouwerswet. Wet tot wijziging van de 
Steenhouwerswet. S. 1167. 11 Nov. 

Bekendmaking tekst. 1366. 20 Dec. 

Sterke Drank. A1Test van den Hoogen Raad. 
Nu in de Deventersche gemeenteverordening, 
houdende een tapverbod voor de kermis
week, de uitdrukkelijke bepalin~ voorkomt, 
dat dit verbod gedurende den t1jd voor het 
houden der kormis bepaald bij een raads
besluit van 1873, alleen geldt ,,indien en 
voor zoover de kermis alsdan wordt gehou
den", had deze omstandigheid als element 
van het strafbare feit in de dagvaarding 
gesteld behooren te worden. - Aangezien 
ruentit reeds de met strafbaarheid van het 
i elastegelegde feit volgt, kan de vraag of 
de verordening al of niet verbindend is, 
buiten beschouwing blijven. - Alleen on
juiste beslissingen, niet onjuiste overwegin
gen kunnen tot cassatie leiden. - Cone!. 
0. M. bovendien: Art. 7, 4°. der Drankwet 
geeft den Raad het recbt bij plaatselijke 
verord. dagen te bepalen, waarop vergun
ningslokaliteiten uit vrees voor drankmis
bntik zullen gesloten zijn, doch laat daa1:-
naast de bevoegdbeid van den Raad verleend 
bij art. 135 Gemeentewet onverkort. Het 
onderwerpelijke verbod kan gegrond zijn 
zoowel op de openbare orde als op de zede
lijkbeid en de gezondheid, zoodat in zooverre 
de wettigheid daarvan niet voor betwisting 
vatbaar is. - De beantwoording der vraag 
of de .Raad in casu is getreden in betgeen 
van algemeen Rijksbelang is, is aan de be
oordeeling der recbterlijke macbt onttrok
ken. 21 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Drank
wet verbiedt nergens het aanwezig bebben 
van sterken drank in de vergunningslocali
teit, ook niet indien een ander dan de ver
gunningbouder dien drank aanwezig heeft. 
In art. 50, 1 e lid onder 7°. der Drankwet 
wordt onder ,,eene localiteit, waarvoor een 
verlof is verleend" verstaan een localiteit, 
waarvoor enkel dat verlof is verleend. 

14 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De gemeen
teraad kan de bevoegdbeid tot bet uitvaar
digen van een tapverbod voor alle vergun
ningslocaliteiten niet ontleenen aan art. 7 
sub 4 der Drankwet, omdat het bij dit arti
kel aan den Raad toegekende recht beperkt 
is tot de localiteiten die voor bet publiek 
toegankelijk zijn. Het stellen van regelen 
nopens den verkoop van sterken drank ter 
gelegenheid van het onderling verkeer der 
leden van een gesloten gezelschap in een 
voor dat verkeer bestemd vereenigingslo
kaal (societeit) waaraan elk karakter van 
openbaarheid ontbreekt, betreft niet de 
openbare orde, doch de openbare zedelijk
heid, noch de open bare gezondheid en heen 
ook geen betrekking op de huisbouding der 
gemeente. Eene dergelijke verordening is 
derhalve in strijd met art. 135 Gemeentewet. 
(Anders cone!. 0. M.). 4 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 221 
Sv. eischt slechts aanbaling van die arti
kelen, welkll de verbods- en strafbepalingen 
inhouden, die den onmiddellijken grondslag 

der veroordeeling vormen. - Blijkens de 
geschiedenis van art. 50 I 7° der Drankwet 
blijkt, dat aan ,,in voorraad bebben" een 
engere beteekenis moet worden toegekend 
dan aan ,,aanwezig hebben", waar de wet 
ecbter bet ,,in voorraad bebben" niet nader 
omscbrijft is bet aan den rechter overgelaten 
dit ,,in voorraad bebben" telkens uit de 
gebleken omstandigheden al dan niet af te 
leiden. · 18 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Weliswaar 
schrijft art. 7, 2• lid Drankwet voor, dat 
art. 7, 1 e lid 4°. niet van toepassing is op 
eene zoogen. logementsvergunning, doch 
blijkens de samenhang van bepalingen der 
onderhavige Roermondsche verordening op 
de tapperijen enz. bebooren logementen, 
waar alleen zulk een verkoop plaats heeft, 
niet tot die inrichtingen waar men gelagen 
zet, als bedoeld in art. 1 dier Verordening. 
- Logementen zijn, ook als zij een zoogen. 
logementsvergunning bebben, voor het pu
bliek toegankelijk. 30 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het ten 
verkoop in het klein in voorraad hebben van 
sterken drank in eene vergunningslocaliteit, 
door een ·niet-vergunningbouder is strafbaar, 
tenzij laatstgenoemde den vergunninghouder 
in de uitoefening van <liens bedrijf op wettige 
wijze mocht bebben vervangen. 6 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De in art. 
50 l• lid 1°. der Drankwet omschreven han
delingen zijn alleen strafbaar, indien zij ge
schieden zondcr zoodanige vergunning, die 
hem welke die handelingen venicht, in ver
band met de bepalingen der Drankwet daartoe 
bevoegd maakt. Waar blijkens art. 28 I e lid, 
2°. der Drankwet de vergunninghouder zich 
steeds in de uitoefening van zijn bedrijf mag 
laten vervangen, is ook hij, die dezen ver
vangt, daardoor tot die handelingen bevoegd. 
- Het handelen als vervanger van een ver
gunninghouder is derhalve niet eene omstan
digheid, die de strafbaarheid van een anders 
verboden handeling opheft, doch een, die de 
strafbaarheid kracbtens art. 50, 1 ° lid 1 °. der 
Drankwet van het begin af uitsluit. 

6 Juni. biz. 518. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

.Burgemeester en Wethouders van Baardwijk, 
dd. 7 Mei 1913, waarbij aan W. de Jong 
aldaar een buitengewone vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
is verleend. S. 1075. 19 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 8 der 
Algemeene politieverordening van Wonsera
deel, zooals dit artikel opnieuw is vasigesteld 
door den raad dier gemeente in zijne verga
dering van 29 Januari 1921. 

P., 108/\. 22 Sept. 
- Koninklijk besluit. De bij plaatselijke ver

ordening aan den burgemeester gegeven be
voegdheid um bij verstoring der open bare 
orde de tapperijen te sluit en kan niet worden 
opgevat als uitvoering van een bevel van 
den gemeenteraad tot sluit-ing op grond van 
art. 7, 1 lid, 30_ of 4°. der Drankwet. - Deze 
bevoegdheid kan evenmin worden afgeleid 
wt art. 188 der Gemeentewet of uit eenige 
andere wetsbepaling. 22 Sept. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. De wetgever 

beschouwd weliswaar het beroep van ver
gunninghouder als geoorloofd, doch de uit
oefening ervan mag slechts binnen de perken 
der wet plaats hebben. - Tot die perken 
behoort, dat de vergunninghouder onder
worpen is aan de plaatselijke verordeningen 
krachtens art. 135 Gem. wet va.0 tgesteld. 
- Zoowel uit de geschiedenis als uit den 
aanhef van art. 7 der Drank, et blijkt, dat 
de wetgever met dit art. geen inbreuk heeft 
willen maken op de verordenende bevoegdheid 
van den gemeenteraad. - Uit de Drankwet 
kan niet worden afgeleid, dat de wetgever 
de bevoegdheid tot het uitvaardigen van 
een tapverbod uitsluitend aan zich zelf heeft 
voorbehouden. - Art. 22 der Drankwet kent 
den vergunninghouder geeri recht toe, maar 
betreft alleen den duur der vergunning en 
het daarmee samenhangend te betalen ver
giunningsrecht. - Een tapverbod kan uit
gebreid worden tot de open aanboorigheden, 
behoorend bij de vergunningslocaliteit, tot 
welke aanhoorigheden luidens art. 24 der 
Drankwet de verleende vergunning zich van
zelf uitstrekt. 21 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Kanton
recbter beeft de telastelegging, dat de beklaag
de sterkon drank verkocht heeft zonder de 
vereiscbte vergnnning, aldus opgevat, dat 
beklaagde verkocbt beeft zonder dat die 
verkoop door de bij de wet vereischte vergun
ging was gedekt. - Deze met de woorden 1 
der dagvaarding niet onvereenigbare uit
legging van haren inhoud is in cassatie on
aanta&tbaar. - Van eene geoorloofde ver
vanging is geen sprake, wanneer bet bedrijf 
niet door den vergunningbouder zelf, maar 
ingevolge eene met dezen getroffen overeen
komst door een antler, aan wien zelf geen 
vergunning is verleend, zelfstanclig wordt 
uitgeoefend. In laatstgenoemd geval kan 
de vervanger dan ook niet gezegd worden 
voor die uitoefening de .. vereiscbte vergun
ning te hebben gekregen. 21 Nov. 

- Besluit tot vernietiging van het Besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 
11 Juli 1921, n°. 887, 5de afdeeling, waarbij 
in booger beroep werd vernietigd het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Amers
foort, van 22 Februari 1921, afdeeling I, 
n°. 676, tot intrekking van de vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein, staande ten name van A. Haarsma, 
te Amsrsfoort. S. 1345. 7 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De ge
meenteraad ontleent de bevoegdheid tot het 
maken van eene verordening als boven bedoeld 
aan art. 135 der Gemeentewet. - De wet
gever beeft deze bevoegdheid niet door art. 7 
der Drankwet willen beperken. - Daarom 
behoeft de rechter ook geen onderzoek in 
te stellen of in eene gemeente het tapverbod 
gegrond is op de bij art. 7 sub 4°. der Drank
wet bedoelde omstandigbeden. - De vergun
ninghouder mag zijn beroep slechts uitoefenen 
binnen de perken der Drankwet, waartoe 
mede bebooren de plaatselijke verordeningen, 
vastgesteld krachtens art. 135 du Gemeente
wet. - Noch in art. 20 3• lid, noch in art. 22 
der Drankwet, wordt den vergunninghouder 

een recht toegekend, waarmede het tapver
bod in strijd is. Deze artt. bevatten uit
sluitend rcgelingen, omtrent eene beperkte 
vergunning, den duur der vergunning en bet 
daarmee samenhangend vergunningsrecht. 
De vraag, of de verordening, door ook den 
groothandel in sterken drank, welke de 
Drankwet vrijlaat, te verbieden, is getreden 
in een onderwerp, waarin reeds door de 
Drankwet was voorzien, staat niet ter be
slissing van den rechter, maar van de admi
nistratieve macht. 12 Dec. 

- Besluit tot vernieilging van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Eygels
hoven, waarbij aan A. C. H . de Meijer, aldaar 
verlof werd verleend voor den verkoop van 
alcobolhoudenden anderen dan sterken drank. 

S. 1371. 23 Dec. 
St.oomwezen. Besluit tot nadere wijziging. van 

het K. B. van 14 Januari 1987, S. 45, laat. 
stelijk gewijzigd bij bet K. B. van 13 Febru
ari 1915, S. 87, tot vaststelling van eene 
instructie voor de ambtenaren, bedoeld in 
artikel 7 der Stoomwet. S. 2. 3 Jan. 

- Beschikking van den Minister van Arbeid, 
houdende vaststelling van een tarief der 
kosten, ten laste komende van aanvragers 
van akten van vergunning tot bet in werking 
brengen van stoomketels en andere stoom
toestellen. 5 Jan . 

Strafrecht en Strafvordering. Wet boudende 
vaststelling van een Wetboek van Straf
vordering. S. 14. 15 Jan. 

- :Missive van den l\finister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der Ko
ningin in de onderscheidene provincien, 
betreffende photo's voor pasformaliteiten. 

3 Fehr. 
- Besluit tot wijziging van de regeling der 

strafregisters. S. 636. 22 Maart. 
- Missive van den Minister van Binnenland

sche Zaken aan de Ged. Staten betreffende 
den toestand van arrestantenlokalen. 

30 April. 
- Wet tot vereenvoucliging van de rechts

pleging .in lichte strafzaken. S. 833. 5 Juli. 
- Wet boudende invoering van den kinder• 

rechter en van de ondertoezichtstelling van 
minderjarigen. S. 834. 5 J uli. 

- Zie ook: j)filitaire Zaken. 
Successiewet. Wet houdende wijziging der 

Successiewet. S. 779. 10 J uni. 
Suriname. Besluit houdende bekendmaking 

van den tekst van bet K. B. van 2 Fe bruari 
1911, S. 41, houdende bepalingen ter uit 
voering van de Surinaamsche en Cura9ao
sche Comptabi liteitswetten, S. 1911 nos. 315 
en 316, voor zooveel de ontvangsten en uit
gaven betreft overeenkomstig die wett-en in 
Nederland te doen. S. 45. 27 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van een vacatiegeld 
aan leden, secretarissen of adjunct-secre
tarissen van bij wet, K. B. of rninisterieele 
beschikking in Nederland ingestelde com
missien, waarvan de kosten uit de koloniale 
geldmiddelen worden gekweten. 

S. 87. 21 Fehr. 
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- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen ter uitvoering van de Nederlandsch
Indische, Surinaamsche en Cura9aosche 
Comptabiliteitswetten, voor zooveel de ont
vangsten en uitgaven in Nederland betreft, 
S. 1918, n°. 520 juncto 1920, n°. 833 en 1921, 
n°. 45. S. 1162. 9 Nov. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Posterij. 

Tabakswet. Wet tot heffing van een ta-
baksaccijns. S. 712. 6 Mei. 

- Besluit houdende vaststelling van den dag 
waarop artikel 81 der Tabakswet, S. 1921, 
n°. 712, in werking treedt. 

S. 1004. 21 Juli. 
Telegrafen en telefonen. Missive van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provincien betreffende Regeerings
telegrammen. • 2 Mei. 

- Besluit houdende aanvulling en wijziging 
van het K. B. van 6 Maart 1905, S. 90, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 15 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 753). 

s. 903. 9 Juli. 
- Besluit tot aanvulling van het Rijkstele-

foon-reglement 1919. S. 937. 13 Juli. 

- Besluit houdende de bepaling, dat voor 
toelating tot het examen ter verkrijging van 
certificaten als radiotelegrafist, examengeld 
verschuldigd is. S. 938. 13 Juli. 

- Besluit ter vaststelling van de bevoegdheid 
voor de overbrenging van telegrammen, te 
bezi~en, hetzij den radiotelegrafischen weg, 
hetz1j dien der lijntelegrafie. 

S. 1334. 22 Nov. 
- Besluit houdende wijziging van het Rijks

telegraafreglement 1916, vastgesteld bij Ko
nonklijk besluit van 29 November 1916, S. 
518, gew~jzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 31 Mei 1918, S. 304, 9 December 1918, 
S. 796, 14 April 1919, S. 177, 29 April 1919, 
S. 249, 11 December 19'19, S. 806, 24 April 
1920, S. 213 en 3 December 1920 (Staats
blad n°. 837). S. 1349. 9 Dec. 

- Besluit houdende wijziging en aanvulling 
van het Reglement voor den dienst der 
Rijkstelefoon. . 1365. 20 Dec. 

- Zie ook : Begrootingen en Rekeningen. 
Tractaten. 

Tractaten. v\Tet houdende goedkeuring van het 
op ll Mei 1920 te Caracas tusschen eder
land en de Vereenigde Staten van Venezuela 
gesloton verdrag tot herstel der diplomatieke 
betrekkingen tusschen de beide Staten. 

S. 16. 15 Jan. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 11 Mei 1920 met 
Duitschland gesloten verdrag nopens de ver
leening van crediet en den uitvoer van steen
kolen. S. 31. 17 Jan. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 17 Januari 1912 te 
Parijs gesloten Internationale Sanitaire Con
ventie. S. 52. 5 Fehr. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 11 Mei 1920 te Caracas 
tusschen ederland en Venezuela gesloten 
verdrag tot herstel der diplomatieke betrek
kingen tusschen de beide landen. 

S. 301. 11 Maart. 

- Wet houdende goedkeuring van bet op 
30 Juni 1920 te Bern geteekend internatio
naal verdrag, betreffende het behoud of het 
herstel van de door den wereldoorlog getrof
fen industrieele eigendomsreohten. 

s. 612. 19 Mrt. 

- Besluit houdende bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 30 Juni 1920 te Bern 
geteekend internationaal verdrag, betreffende 
het behoud of het herstel van de door den 
wereldoorlog getroffen industrieele eigendoms
rechten. S. 733. 21 Mei. 

- Wet houdende goedkeuring van het protocol, 
opgemaakt overeenkomstig het besluit van 
de Vergadering van den Volkenbond van 13 
December 1920, betreffende het Statuut van 
het Permanente H of van Internationale 
Justitie. S. 826. 30 Juni. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in 
bet Staatsblad van de goedkeuring, door 
Nederland, van de verlenging der bevoegd
heden van de gemengde rechtbanken in 
Egypte. S. 869. 7 Juli. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 8 December 1920/18 
Januari 1921 tusschen Nederland en Groot
Britann:e en Ierland gesloten overeenkomst, 
tot wijziging van die van 13 Fe bruari/13 Maart 
1899, reeds gewijzigd bij overeenkomst, ge-
teekend te Louden op 24 Mei 1905 en te 
's-Gravenhage den 30 Mei 1905, betreffende 
het telegraafverkeer tusschen de twee landen 
langs de recbtstreeksche onderzeesche kabels. 

s. 939. 14 Juli. 

- Besluit houdende de bekend:making in bet 
Staatsblad van het te Gen/we geteekend 
Protocol, opge:maakt overeenkomstig bet 
besluit van de Vergadering van den Volken
bond van 13 December l 920, betreffende 
het Statuut van bet Permanente Hof van 
Internationale Justitie. S. 1049. 6 Sept. 

- Wet boudende goedkeuring van bet inter
nationaal verdrag van 21 Juni 1920 tot 
oprichting te Parijs van een Internationaal 
Instituut voor Koeltechniek. 

S. 1164. 11 Nov. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 30 November 1920 
op het Congres der Algemeene Postvereeni 
ging te Madrid geteekende verdragen en 
overeenkomsten. S. 1343. 7 Dec. 

- Wet houdende voorzieningen ten aanzien 
van de verlenging van den aflossingstermijn 
van de, ingevolge de wetten van 11 April 
1919, S. 168, en 4 November 1919, S. 638, door 
Nederland aan Frankrijk verleende voor
schotten. S. I 388. 24- Dec. 

Tijd. (Wettelijke) Besluit tot vervroeging in 
1921 van• den wettelijken t\jd, bedoeid in 
art. 1 der wet van 2::1 Juli 1908 (Staatsblad 
no. 236. S. 537. 17 Mrt. 
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Vacatiegelden. Zie Reis en verblijfkosten. 

Veeartsenijkundig ,Staatstoeziecht. Missive van 
den Minister van Landbouw: Nijverheid en 
Handel aan de Commissarissen der Koningin 
betreffende rentezegels voor wachtdiensten 
bij besmettelijke veeziekten. 24 Mrt. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
16 December 1915, S. 510, gewijzigd bij K. B. 
van 2 Maart 1917, S. 232, boudende vast
stelling van bepalingen omtrent bebandeling 
en vervoer van afgeroomde melk, karnemelk 
en wei. S. 669. 6 April. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
Nijverbeid en Handel, aan Heeren Commis
sarissen der Koningin in de verschillende 
provincien, betreffende uurloon voor werk
zaambeden, verricht ingevolge de Veewet. 

17 Mei. 
- Missive van den Minister van Landbouw, 

Nijverheid en Handel aan de Commissarissen 
der Koningin in de prnvincien betreffende be
paliug,m omtrent hondsdolheid. 28 Mei. 

- Missive van den Minister van Landbouw, 
ijverheid en Handel aan de Commissarissen 

der Koningin in de provincien betreffende 
verkoop van in beslag genomen vee. 15 Nov. 

Veren. Wet tot vaststelling van voorschiften 
betreffende overzetveren en veerrechten. 

S. 838. 5 Juli. 
Veevoeder. Zie Lanrlbouw. 
Veeziekten. Zie Veeartsenijkundig Staatsf,oezicht. 

Visscherij. Arrest van de Hoogen Raad. De 
wetgevende bevoegdheid door de Visscherij
wet aan de Kroon toegekend, betreft alleen 
de ,,visscherij" in den zin van het ~ewone 
spraakgebruik, zoodat de Kroon m bet 
algemeen niet bevoegd is bij Alg. Maatr. 
van Bestuur door straffen te bandhaven 
regels te geven betreffende den verkoop en 
verzeuding van visch (i. c. oesters). - Art. 
22 van bet Zeeuwscbe Stroomen-visscberij
reglement mist derhalve verbindende kracbt. 

21 l\frt. 
____:__ Besluit tot wijziging van bet K. B. van 15 

April · 1911, S. 120, betreffende bet College 
voo, ~ e Visscherijen. S. 672. 8 April. 

r- Bcsluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 17, 
lid 3, Jett.er b, van de Visscherijwet. 

S. 1006. 23 ,Juli. 
- Beschikking van den Minister van Land

bouw, Njiverheid -en Handel tot vaststelling 
van een letterteeken, hetwelk door zee- en 
kustvisscbersvaartuigen moet gevoerd wor-
clen. 25 Aug. 
Idem. 9 Sept 

- Wet tot nadere wijziging van de Visscherij-
wet. S. llOO. 23 Sept. 

Vlaggen. Besluit houdende vergunning aan 
de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en 
Roeivereeniging te Amsterdam, tot het 
voeren van de door haar aangenomen vlag 
en standaard. S. 815. 27 Juni. 

Vleesch en Vleeschwaren. Besluit to t uitvoering 
van artikcl 24 van de Vleeschkeutingswet 

, (Staatsblad n~. 524). S. 637. 24 Mrt. 

- Beslu it tot uitvoedng van :1rtikel 19 van 
de Vleescbkcuringswet' (Stbl. 1919, n°. 524). 

S. 754. 6 Juni. 

- Besluit tot aanwjjzing van den termijn 
bedoeld bij art: 48 der Vleeschkeuringswet 
(Stbl. 1919, n°. 524). S. 806. 20 Juni. 

- Besluit tot het bepalen van den dag van 
inwerkingtreding van da artikelen 20, 21, 
22, 23, 32 en 48 der Vleeschkeuringswet 1919 
(Staatsblad n°. 524). S. 10f5. 17 Sept. 

- Besluit tot aanwij zing van den termijn 
bedoeld bij art. 48 der Vleeschkeuringswet 
(Stbl. 1919 n°. 524). S. 1112. 5 Oct. 

- Besluit tot het in werking stellen van de 
nog niet in werking getreden bepalingen der 
Vleescbkeuringswet, S. 1919, n°. 524, alsmede 
van de Koninklijke besluiten van 5 Juni 
1920, S. 285 en 6 Juni 1921, S. 754. 

S. 1190. 17 Nov. 

Vliegvertooningen. Zie Lucht11aart. 
Volksgezondheid. Missive van den Minister 

van Arbeid aan de Gedeputeerde Staten 
betreffende verontreiniging van openbare 
wateren door a.fvalwater van fabrieken. 

11 Nov. 
- Zie ook : Tractaten. 

Volkshuisvesting. Missive van den Minister 
van Arbeid aan de gemeentebesturen be
treffende : voorschotten W oningwet. 

15 Febr. 

- Wet houdende maatregelen tegn1 het nn
bewoond laten van woningen. S. 70. 19 Febr. 

- Wet tot aanvulling van de Woningnoodwet 
(Stbl. 1918, n°. 379). S. 72. 19 Fehr. 

- Wet tot nadere wijziging van de Woningwet. 
S. 73. 19 Fehr. 

- Gedeeltelijke in werking treding. 
S. 729. 19 Mei. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Brunssum, dd. 19 October 1920, strekkende 
tot intrek.king van zijn besluit van 30 Sep
tember 1920, o. a. t ot het aanvragen van een 
voorschot krachtens de Woningwet ten be
hoeve van de Woningbouwvereeniging ,,Lada' 
aldaar. S. 86. 21 Fehr. 

--: Bescbikking van den Minister van Arbeid 
tot na.dere vastst.elling van de regeling van 
de uitbeta.ling en de contr6le op het gebruik 
der bijdragen ingevolge de artt. 4 en 7 der 
Woningnoodwet en aan gemeenten uit 's Rijks 
kas verstrekt. 30 l\frt. 

- Besluit tot uitvoering van de artikelen 7, 
8, 26, 27, 28, 30, 34, 35 en 36 der Woningwe_t. 

S. 679. 20 April. 
- Besluit houdende bekendmaking van den 

tekst der W oningwet. S. 705. 2 Mei. 
- Wet tot wijziging van artikel 8c der Woning

noodwet (Stbl.1918, n°. 379). S.1101. 23 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Ra.ad. N ooh art. 

14, noch art. 17 der Woningwet houdt in, 
dat de verlangde verbeteringen in overeen
stemming behooren te zijn met, of steun 
moeten vinden in de door den gemeenteraad 
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ingevolge art. 1 dier wet vast te stellen voor
sehriften. - Beide art t. stellen als eenigen 
eiseh, dat de voormelde verbeteringen on
derscheidenlijk door de gezondheidscommissie 
en B. en W. noodzakelijk moeten worden 
geaeht. 3 Oct. 

- Zill ook: 1°. Gemeentebestuur, 2°. Huuraan· 
zeggingswet enz. 

Volksfolling. ;,\fissive van den ;,\linister van 
Binnenlandsehe Zaken betreffende Rijksuit
keering tiende volkstelling. 10 Jan. 

Vrouwenarbeid. Zie Arbeid. 

Waarborg van gouden en zilveren werken. 
Wet tot verhooging van de belasting der 
gouden en zilveren werken en wijziging der 
wet van 18 September 1852, S. 178, laatstelijk 
gew:ijzigd bij die rnn 1 Juli 1909 (Staatsblad 
n°. 253). S. 1123. 15 Oct. 

- Besluit, houdende afwijking van de for
maliteiten, te vervullen bij het uitvoeren 
van ongebruikte gouden en zilveren werken. 

S. 1170. 11 Nov. 

Warenwet. Besluit tot uitvoering van artikel 6 
3de lid, en artikel 23, 3de lid der Warenwet 
(Stbl. 1919, n°. 581 ). S. 5. 5 J an. 

- Besluit bepalende het tijdstip van inwerking
treding van artikel 13 der Warenwet(Staats
blad. 1919, n°. 581). . 54. 8 Febr. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
Geel. Staten der versehillende proYineien 
betreffende uitvoering art. 13 der Warenwet. 

16 Mrt. 
- Besluit strekkende tot uitvoering van 

artikel 13 der Warenwet (Stbl. 1919, n°. 581). 
S. 592. 18 Mrt. 

- Besluit tot aanwijzing van de artikelen, 
welke volgens artikel 1 der Warenwet 1919, 
S. 581, zullen worden beschouwd als ,,waren" 
in den zin dier wet. S. 638. 26 Mrt. 

- Besehikking van den l\Iinister van Arbeid, 
betreffende monsterneming ingevolge art. 21, 
2• lid der Warenwet (Stbl. 1919. n°. 581) 

6 Mei· 

- Besluit tot het bepalen van den dag van 
inwerkingtreden van de artikelen l, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 15, 3de lid, 18, 19, 27, 28 en 29 
der , varenwet, S. 1919, n°. 581, en van het 
besluit van 5 Augustus 1920, S. 685, alsmede 
tot uitvoering van artikel 15, 3e lid, der 
Warenwet. S. 673. 17 Mei. 

- Besluit strekkende tot uitvoering van 
artikel 34 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581 ). . 731. 20 Mei. 

- Besluit tot het bepalen van den datum van 
inwerkingtreding van de Warenwet 1919, 
S. 581, voor de keuringsgebieden Dordrecht 
en Dr-en the. S. 805. 18 J uni. 

- Besluit t ot het bepalen van den dag van 
inwerking treden van verschillende artt. der 
Warenwet (Staat blad 1919, n°. 581). 

1 

s. 847. 5 Juli. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 20, 2• lid 

der Warenwet (Staatsblad n°. 581). 
S. 1024. 13 Aug. 

- Besluit tot bepaling van den datum van in 
werking treden van de Warenwet 1919, 
S. 581, voor .de keuringsgebieden Arnhem en 
Enschede. S. 1044. 3 Sept. 

- Bes!t1it strekkende o.a. t ot het bepalcn van 
den dag der inwerkingtreding der Warenwet 
1919, S. 581, voor het keuringsgebied Nij
megen. S. 1111. 5 Oct. 

- Besluit tot het bepalen van den dag van 
inwerkingtreding der Warenwet 1919, S. 581, 
voor het keuringsgebied 's-Gravenhage. 

S. lll6. 8 Oct. 
- Besluit strekkende tot het bepalen van den 

dag van inwerkingtreding der Warenwet 
1919, S. 581, en van het K. B. van 5 Januari 
1921 (Stbl. n°. 5). S. 1146. 26 Oct. 

- Besluit, strekkende tot het bepalen van 
den <lag van inwerkingtreding der Warenwet 
1919, S.581, en van Ons besluit van 5 Januari 
1921, S. 5, voor het keuringsgebied, Rotter
dam. S. 1155. 1 Nov. 

- Besluit, strekkende onder anderen tot het 
bepalen van den dag van inwerking treding 
der Warenwet voor het keuringsgebied 
Friesland. S. 1160. 8 Nov. 

- Besluit, strekkende o. a. tot het bepalen 
van den dag van in werkingtreding der 
\Varenwet en Yan Ons besluit van 5 Januari 
1921, . .3, voor het keuringsgebied Amsterdam 

S. ll 68. l.l Nov. 

- Besluit strekkende o. a. tot het bepalen 
van den dag van in werking treden der 
Warenwet en van het Koninklijk besluit 
van 5 Januari 1921, '. 5, voor het keurings
gebied Goes. S. 1169. 11 Nov. 

- Besluit, strekkende o. a. tot het bepalen 
van den dag van in werking treden der 
Warenwet 1919, S. 581, en van Ons besluit 
van 5 Januari 1921, S. 5, voor de keurings
gebieden Zwolle, Zutphen en Haarlem. . 

S. 1372. 23 Dec. 

Waterschappen. Arrest van den Hoogen Raad. 
Het bestuur van een Polder is bevoegd bij 
keur te verbieden, gasbronnen te hebben, 
waaruit water direct of indirect afloopt in 
de wateren binnen den Ringdijk gelegen. 
- Een zoodanig verbod verliest zijn bindende 
kracht niet, indien bet gebruik der gasbron
nen daardoor feitelijk onmogelijk wordt, 
omdat dit verbod beperkt is tot zoodanige 
bronnen, waarvan het gebruik gepaard 
gaat met de aangegeven gevolgen. - Een 
dergelijke verbodsbepaling verliest haar 
rechtskracht niet, wanneer de vergunning 
om een gasbron te hebben afhankelijk 
wordt gesteld van de betaling van een bedrag 

· in geld ; dit heeft slechts ten gevolge, dat 
doze voorwaarde ingevolge art. 18 der Wet 
van 20 Juli 1895, S. 139, aan vernietiging 
blootstaat en dit dan nog enkel in het geval, 
dat het stellen dier voorwaarde niet gerecht
vaardigd wordt do r een financieel nadeel, 
dat het waterschap als gevolg van het ver
leenen der vergunning lijdt. 23 Mei. 

- Koninklijk besluit . Het verbinden van de 
betaling eener geldelijke vergoeding als 
voorwaarde aan eene vergunning tot ver-
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vening, is overeenkomstig art. 18 der wet 
van 20 Juli 1895, S. 138, alleen dan gerecht- , 
vaardigd, wanneer onomstootelijk vaststaat 
dat de voorgenomen vervening vermeerdering 
der bemalingskosten voor het waterschaps• 
bestuur tengevolge moet hebben. 1 Aug. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
wet van 10 November 1900, S. 176, houdende 
algemeene regels omtrent het waterstaats
bestuur. S. 1125. 15 Oct. 

- Koninklijk Besluit. Uit het feit dat naar 
het eenstemmig oordeel van de gera~dpleegde 
deskundigen Mt belang van de instandhou
ding en het gebruik van de waterschaps• 
vaarten medebrengt dat boomen en struik
gewas niet te dicht op de oevers worden 
toegelaten, volgt, dat ter beschermin~ van 
dit belang in bijzondere gevallen ter oeoor
deeling van het Dijksbestuur ook bestaande 
beplantingen moeten kunnen worden ver
wijderd, en daardoor geen ongeoorloofde 
inbreuk op het eigendomsrecht wordt ge• 
maakt. 9 Dec. 

Waterstaat. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 17 Juli 1920, S. 612, tot vaststel
ling van de inrichting van den Rijkswater
staatsdienst, als bedoeld bij artikel 5, tweede 
lid, der wet van 10 November 1900, S. 176, 
houdende algemeene regels omtrent bet 
waterstaatsbestuur. S. 699. 30 April. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
wet van 10 November 1900, S. 176, houdende 
algemeene regels omtrent het waterstaats
bestuur. S. 1125. 15 Oct. 

Weduwen- en Weezenfonds. Zie Begrootingen 
en Rekeningen. 

Wegen. Wet tot overbrenging van een ge
deelte van den Rijksweg op Zuid-Beveland 
in beheer en onderhoud bij de gemeente Goes. 

. S. 1099. 23 Sept. 

Werkloosheidsverzekering. Besluit tot nadere 
wjjziging van het Koninklijk besluit van 2 De
cember 1916, S. 522, tot vaststellmg van 
algemeenen regelen voor het verleenen van 
su bsidien ten behoeve van werkloozenkassen. 

S. 30. 15 Jan. 

- Missirn van den Minister van Arbeid aan de 
Gemeentebesturen betreffende bestrijcling 
van de werkloosheid. 26 Jan. 

- Koninklijk Besluit. Noch de Werkloos
heidsverzekeringsnoodwet 1919 noch het 
K. B. van 2 Dec. 1916, S. 522, beoogt het 
verleenen van overheidssteun aan werkloozen
kassen te stempelen tot een algemeen rijks
belang in dezen zin dat een raadsbesluit tot 
het verleenen van een toeslag op su bsiclien, 
krachtens die wet of .dat K. B. verleend, zou 
geacht moeten worden te zijn getreden in 
hetgeen krachtens art. 150 le lid der Gemeen
tewet aan regeling bij plaatselijke verorde
ning is onttrokken. - Evenwel kan zoo
danig besluit niet worden goedgekeurd 
omdat blijkens de artt. 4, 12 en 13 van 
genoemd IC. B. door den Minister van 
Arbeid en naar wordt gestreefd dat de be
dragen der wtkeeringen worden bepaald 
binnen zekere termen en het niet gewenscht 
kan worden geacht dat een gemeentebestuur 

door het geven van toeslagen op uitkeeringen 
plaatselijk daarin wijzigingen aanbrengt. 

21 Oct. 
Woningwet. Zie Volksltuisvesting. 

Woonwagens en Woonschepen. Wet houdende 
wijziging van artikel 35 van de wet op Woon
wagens en Woonschepen 1918, S. 492, zooals 
clit laatstelijk is aangevuld bij de wet van 
26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 150). 

Zaaizaden. Zie Veevoeder. 
S. 661. 2 April. 

Zegelwet. Wet tot aanvulling · en wijziging 
24 Dec. der Zegelwet 1917. S. 1409. 

Ziekenverpleging. Wet tot wettelijke be
scherming van het cliploma voor zickenverple
ging. S. 702. 2 Mei. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot wijziging 
van de artikelen 13 en 14 van het besluit 
van 29 Februari 1912, S. 97, tot uitvoering 
van de artikelen 17 a en 17 d der wet van 
4 December 1872, S. 134, ter voorzfoning 
tegen besmettelijke ziekten. 

S. 91. 24 Fehr. 

- Besluit t ot toepassing der wet van 26 Apri1 
1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 9 Juli 1915, S. 314, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van eenige besmettelijke ziekten en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 

s. 96. 3 Mrt. 

- Besluit tot nadere vaststelling van bwten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en tot wering barer uitbreicling en 
gevolgen. S. 593. 18 Mrt. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending der 
Aziatische cholera en tot wering barer uit
breiding en gevolgen. S. 594. 18 Mrt. 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwencling van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 595. 18 Mrt. 
- Besluit tot vaststelling van eenige buiten• 

gewone maatregelen tot afwencling van de 
pest en de Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en ge,olgen. 

S. 639. 26 Mrt. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid 

houdende vaststelling van nadere bepalingen 
met inachtneming van welke de onder be
heer van den Voorzitter van den Gezondheids
raad staande verplaats bare zieken barakken 
aan gemeentebesturen ten gebruike worden 
afgestaan. 26 Mei. 

- Besluit waarbij de wet van 4 December 
1872, S. 134, houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, met uitzondering van 
art. 20, van toepassing verklaard wordt op 
nekkramp. S. 1021. 3 Aug. 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van eenige 
artikelen van de wet van 4 December 1 72, 
S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten op schurft (scabies). 

S. 1022. 3 Aug. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
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Ged. Staten der provinc1en, betreffende 
jaarlijksche opgaven kinderpokken. 

. 16 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

18 Ma.art 1921, S. 595, tot va tstelling van 
buitengewone maatregelen, tot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uitbrei
ding en gevolgen. S. 1087. 22 Sept. 

- Besluit strekkende tot uitvoering van 
artikel 13 der wet van 31 Juli 1915, S. 346, 
tot wijziging van de wet van 28 Ma.art 1877, 
S. 35, tot wering van besmetting door uit 
zee komende schepen. S. 1156. 1 Nov. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 1158. 4 Nov. 

- Zie ook : Tractaten. 
Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. 

Eene Gemeenteverordening, houdende het 
verbod om een winkel voor het publiek ge
opend te hebben op Zondag, 1 Januari, 
Hemelvaartsdag enz. is niet in strijd met 
de bepalingen der Zondagswet, doch is 
enkel aan te merken als eene aanvulling van 

art. 2 clier wet, waartoe de gemeentewetgever 
in het algemeen bevoegd is, terwijl de vraag, 
of de verordening is ingetreden in hetgeen 
van algemeen Rijks of provinciaal belang is, 
niet staat ter beslissing van den rechter. 
(Zic over de vraag of de Zondagswet voor 
Zuid-Limburg geldt, de Concl. 0. llf. ). -
Bovenbedoeld verbod beoogt kennelijk, den 
winkeliers en hunne bedienden een voor hun
ne gezondheid noodzakelijken rustdag te 
waarborgen ; zij strekt dus in het belang der 
openbare gezondheid van eene bepaalde 
klasse van ingezetenen, betreft alzoo de 
huishoucling der gemeent& en blijft dus 
binnen de grenzen, den Raad bij art. 135 der 
Gemeentewet toegekend. 21 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Een voet
balwedstrijd, waarbij het publiek tegen 
beta.ling toe gang heeft, is a.ls eene open bare 
vermakelijkheid in den zin van art. 4 der 
Zondagswet aan te merken. 3 Oct. 

Zout. Besluit houdende nadere bepalingen 
omtrent het vervoer en de nederlagen van 
zout op een gedeelte van het terrein van 
toezicht langs de grenzen. 

S. 1035. 27 Aug. 

---· ---••--- ---
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naal bedrag van de in het buiten
land betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . f 

Art. 10. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1918 uitge
geven schuldbekentenissen tegen 
vijf ten honderd in het jaar, over 
een gezamenlijk kapitaal van 
f 347,075,000 verschijnende 1 Juni 
1921 en een gezamenlijk kapitaal 
van f 344,000,000 verschijnende op 
1 December 1921 . . . . . . . 

Art. 11. Aflossing van schuld
bekentenissen als in het vorig 
artikel bedoeld . . . . . . . . 

Art. 12. Periodieke kosten van 
het beheer der leaning 1918, daar
onder begrepen provisie van een 
achtste ten honderd van het nomi
naal bedrag van de in het buiten
land. betaalde coupons van de 
schuldbekentenissen dier leening . 

Art. 13. Renten van de krach
tens de Leeningwet 1919 uitge
geven schuldbekentenissen tegen 
vijf ten honderd in het jaar, over 
een gezamenlijk kapitaal van 
f 409,740,000 verschijnende 1 April 
1921 en 1 October 1921, voor 
zoover deze op grond van artikel 3 
der wet van den 5 Juli 1920 (Staats
blad no. 342) ten laste van het Lee
ningfonds 1914 moeten worden 
gebracht .......... . 

Art. 14. Uitgaven, bedoeld in 
artikel 14 der Leeningwet 1919, 
voor amortisatie van schuldbe
kentenissen van 1 Juli 1920 tot 
l Juli 1921 en voor aflossing van 
de op 1 October 1921 aflosbare 
schuldbekentenissen der leening 
1919 voor zoover deze uitgaven 
op grond van artikel 3 der wet van 
.den 5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 342) 
ten laste van het Leeningfonds 
1914 moeten worden gebracht . . 

Art. 15. Uitgavenin 1919, 1920 
en 1921 gedaan ten behoeve van de 
uitgifte der leening 1919 voor zoo
ver dezc op grond van artikel 3 der 
wet van den 5 Juli 1920 (Staatsblad 
no. 342) ten laste van het Leening
fonds 1914 moeten worden gebracht 

Art. 16. Periodieke kosten van 
het beheer der leening 1919 . . . 

Art. 17. Gratificatien wegens 
1!•20. 

31 DE C E MB E R. 1920 

2,000 

17,276,875 

3,075,000 

2,000 

kleine uitgaven gedaan ten behoeve 
van de uitgifte der in artikel 16 
bedoelde leening . . . . . . . . f 

Art. 18. Teruggave wegens het 
aandeel der ten behoeve van het 
Leeningfonds 1914 geheven opcen
ten in de kwade posten op de di
recte belastingen over 1918 en 
1918/1919 en vroegere belasting-
jaren .. · .......... . 

Art. 19. Nadeelig slot van de 
rekening van het Fonds over het 
dienstjaar 1920 . . . . . . . . 

Art. 20. Onvoorziene uitgaven 
Art. 21. Vorderingen over af

gesloten dienstjaren, waarvoor op 
het tijdst.ip der afsluiting van den 
dienst, waartoe zij behoorden, 
de noodige gelden beschikbaar wa
ren op de posten, ten laste waarvan 
zij, b~j tijdige voldoening of ver
evening, gebracht hadden moeten 
word en ........... . 

Art. 22. Amortisatie van 
schuldbrieven, welke aan den Staat 
zijn ten goede gekomen uit de 
liquidatie van lichamen als bedoeld 
in artikel 1 der wet van den 15 
Maart 1919 (Staatsbladn°. 122) .. 

Art. 23. Voor aflossing van 
krachtens de Leeningwet 1918 uit
gegeven schuldbekentenissen . 

1,500 

2,000,000 

Memorie: 
20,000 

2,000 

4,000,000 

9,400,000 

10,966,400 Totaal . . f 96,636,450 
II· Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij 

een der artikelen 3, 6, 9, 12, 15, 16 en 21 der 
bij artikel I dezer wet vastgestelde begrooting 
van uitgaven, ontoereikend wordt bevonden, 
kan het, met inachtneming van het voorschrift, 
vervat in het 2de lid van artikel 24 der wet 
van 5 October 1841 (Staatsblad n°. 40), door 
overschrijving uit artikel 20 dier begrooting 
worden aangevuld. 

III. Op artikel 20 der bij artikel 1 dezer wet 
vastgestelde begrooting van uitgaven worden 

11,205,600 aangewezen de tot het dienstjaar 1921 be
hoorende uitgaven het leeningfonds 1914 
betreffende, welke hare omschrijving niet 
vinden in een der andere artikelen dier begroo
ting en moeten dienen ter voorziening in 

• behoeften, welke in den loop van dat dienstjaar 
I onverwacht opkomen. 

200,000 , De uitgaven worden voor elke soort afzonder-
'i lijk in de rekening gebracht en omschreven. 

2,000 IV. Tot dekking van de uitgaven, begrepen 
' in de bij artikel I dezer wet vastgestelde 

75 
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begrooting, worden aangewezen de volgende , dividend- en tantieme-belasting, vastgesteld 
middelen : in het jaar 1921. 

A. Het voordeelig slot van de rekening 8. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op-
van het Fonds over bet dienstjaar 1920. centen, welke krachtens artikel 35ter, der 

A1. '1 3 gedeelte van de opbrengst van de Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vastge
verdedigingsbelasting I en de verdedigings- steld bij de wet van den llden April 1919 
belasting II over het belastingjaar 1920---1921. (Staatsblad n°. 172), worden geheven op de 

An. 2/ 3 gedeelte van de opbrengst van de aanslagen in de vermogensbelasting over het 
verdedigingsbelasting I en de verdedigings- belastingjaar 1921-1922. 
belasting II over het belastingjaar 1921-1922. 9. 2/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op-

B. Opcenten op dire,cte belastingen : ' centen, welke krachtens artikel 35ter der Lee-
1. de twintig opcenten, welk;e krachtens / ningwet 1914, zooals dat artikel is vastgesteld 

artikel 34bis der Leeningwet 1914, zooals bij de wet van den llden April 1919 (Staatsblad 
dat artikel is vastgesteld bij de wet van 20 Ja- n°. 172), worden geheven op de aanslagen in 
nuari 1917 (Staatsblad n°. 192), worden geheven de inkomstenbelasting over het belastingja.ar 
op de aanslagen in de grondbelasting over het 1921-1922. 
belastingjaar 1921. C. Opcenten op indirecte belastingen. 

2. de tien opcenten, welke krachtens de opcenten, welke krachtens artikel 36bis 
artikel 34ter, III, onder letter a, der Leeningwet der Leeningwet 1914, zooals dat artikel is 
1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij vastgesteld bij de wet van 20 Januari 1917 
de wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. (Staatsblad n°. 192), worden geheven op de 
850) worden geheven op de daarbedoelde zegelrechten van buitenlandsche effecten ge
a.anslagen in de personeele belasting over het heven of verschuldigd geworden in het tijdperk 
belastingjaar 1921. I van 1 Januari 1921-31 December 1921. 

3. de twintig opcenten, welke krachtens D. Opcenten op accijnzen. 
artikel 34ter, III, onder letter b, der Leeningwet 1. de tien opcenten, welke krachtens artikel 
1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij de 37 der Leeningwet 1914, zooals dat artikel 
wet van 22 December 1919 (Staatsblad n°. 850) is gewijzigd bij de wet van 20 Januari 1917 
worden geheven op de daarbedoelde aanslagen (Staatsblad n°. 192), worden geheven op den 
in de personeele belasting over het belasting- gedistilleerdaccijns, die in het tijdperk 1 Januari 
jaar 1921. 1921- 31 December 1921 vorderbaar wordt. 

4. de tachtig opcenten, welke krachtens 2. de twintig opcenten, welke krachtens 
artikel 34ter, III, onder letter c, der Leeningwet evengenoemd artikel 37 worden geheven op 
1914, zooals die bepaling is vastgesteld bij de den accijns op suiker, welke geheven wordt 
wet van 22 December 1919 (Staat;iblad n°. 850) in het jaar 1921. 
worden geheven op de aanslagen naar den 3. de twintig opcenten, welke krachtens 
vierden en vijfden grondslag der personeele evengenoemd P,rtikel 37 worden geheven op 
belasting over het belastingjaar 1921. den accijns van wijn, die in het jaar 1921 

5. 1/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op- wordt ingevoerd, hier te lande vervaardigd 
centen, welke krachtens artikel 35ter der of uitgeslagen uit entrepot of uit een berg
Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vast- plaats, als bedoeld in artikel 14 der wet van 
gesteld bij de wet van den llden April 1919 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127), alsmede 
(Staatsblad n°. 172), worden geheven op de op den wijnaccijns, die in het jaar 1921 ter 
aanslagen in de vermogensbelasting over het zake van ondermaat in een particulier entrepot 
belastingjaar 1920-1921. moet worden ingevorderd. 

6. ·1/ 3 gedeelte van de vijf en twintig op- E. de in 1921 door het Rijk ontvangen 
centen, welke krachtens artikel 35ter der sommen wegens den verkoop van zaken, 
Leeningwet 1914, zooals dat artikel is vastge- welke ten laste van het Rijk zijn gevorderd 
steld bij de wet van den llden April 1919 of aangekocht ten behoeve van de mobilisatie 
(Staatsblad n°. 172), worden geheven op de en van het in staat van verdediging brengen 
aanslagen in de inkomstenbelasting over het van stelhngen en forten, alsmede uit de restitutie 
belastingjaar 1920-1921. van bet:tingen, welke ten laste van de hoofd-

7. de drie en dertig opcenten, welke krach- stukken VI en VIII der Staatsbegrooting 
tens artikel 35bis, II, der Leeningwet 1914, zijn gedaan nit de in verl>and met de buitenge
zooals die bepaling is vastgesteld bij artikel 48 wone omstandigheden toegestane l.ll.1Jtengewone 
der ,,Wet op de DiYidend- en Tantieme-belasting credieten. 
1917", worden geheven op de aanslagen in de F. de rente, welke in het dienstjaar 1921 
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door de kolonien, aan 's Rijks schatkist wegen• 
kasvoorschotten wordt vergoed, voorzoover 
de verstrekking dezer voorschotten geacht 
moet worden slechts te kunnen zijn geschied 
tengevolge van de aanwezigheid in 's Rijks 
kas van gelden, verkregen door de krachtens 
de Leeningwet 1919 aangegane leening. 

G. eene uitkeering uit 's Rijks middelen, 
als bedoeld in artikel 15 der Leeningwet 1919. 

H. andere ontvangsten en toeva.llige ha.ten. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financien, DE VRIES. 

(U·it,geg. 12 Jan. 1921.) 

31 December 1920. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren voor het jaar 1921. S. 980. 

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting 
vastgestelcl als volgt : 

Art. I. Traktementen voor 
den directeur en de andere 
ambtenaren en bedienden, tijde
lijke toelage wegens bet bezit 
van meer dan 2 kinderen bene
den den 18-jarigen leeftijd, be
looning van een vaste-knecht 
voor het stoken en onderhouden 
van den heetwaterverwarmings
ketel, benevens belooningen voor 
schrijf- en rekenwerk van tijde-
lijk bij het fonds werkzaam ge
stelde personen . . . . . . . f 

Art. Ibis. Buitengewone per
soonlijke verhooging op grond 
van art. 18 van het bezoldigings-
besluit burgerlijke rijksambtena
ren 1920 (Staatsblad n°. 37) . . 

Art. lter. Kosten ingevolge 
de Invaliditeitswet . . . . . 

Art. II. Bureel- en lokaalbe-
hoeften, drukwerk en aankoop 
van boeken ........ . 

Art. III. Toelagen en pre
sentiegelclen voor commissaris-
sen . . .. 

Art. IV. Reis- en verblijf-

116,335.82 

200.-

400.-

]8,700.-

2,400.-

toelagen en presentiegelden van 
de leden van den Burgerlijken 
Pensioenraad . . . . . . . . f 

Art. VI. Onderhoud, assu
rantiepremie en bewakings
kosten door de gemeentebrand
weer van bet gebouw, waarin 
de bureelen zijn gevestigd en 
onderhoud van den tuin achter 
dat gebouw, benevens toelage 
van een bouwkundige, belast 
met het toezicht over bet ge-
bou w ...... . ... . 

Art. VIL Pensioenen van 
weduwen en weezen van burger
lijke ambtenaren en van Rijks
werklieden over 1921 en afge
sloten dienstjaren . . . . . . 

Art. VIII. Pensioenen van 
weduwen en weezen van onder
wijzers en van leeraren aan bij
zondere gymnasia en aan bijzon
dere hoogere burgerscholen over 
1921 en afgesloten dienstjaren. 

Art. IX. Aankoop van in
schrijvingen op de Grootboeken 
van de Nationale Schuld, van 
ffaecten en van andere gelds
waardige papieren, beleggingen 
in schuldvorderingen door hypo
theek of door onderpand van 
effecten gewaarborgd, alsmede 
alle met dien aankoop en die 
beleggingen in verband staande 
uitgaven .........• 

Art. X. Restitutie van inge
houden bijdragen, bedoeld bij 
het 5de lid van artikel 17 der 
Weduwenwet voor de ambtena
ren 1890 en bij het lOde lid van 
artikel 21 der Weduwenwet voor 
de onderwijzers 1905 en artikel 
40 der Weduwenwet voor de 
Rijkswerklieden 1914 

Art. XI. Aankoop van per
ceelen, welke het gebouw van het 
fonds belenden en verbouwing 
van een of meer dier perceelen 
tot uitbreiding van de bureau's, 
alsmede alle met den aankoop 
en de verbouwing in verband 
staande uitgaven . . . . . . 

kosten van commissarissen, van 
den directeur en van de ambte
naren en bedienden . . . . . 

Art. V. Aandeel van het 
Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren in de 

700.- Art. XII. Kosten van het 
opmaken der zesde wetenschap

l pelijke balans en alle daa.rmede 
~- n verband staande uitgaven . 

1920 

950.-

4,150.-

3,700,000.-

1,300,000.-

5,105,305.18 

15,000.-

150,000.-

12,000.-
75" 
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Art. XIII. Onvoorziene uit-
gaven ....... . 

Art. XIV. Vorderingen over 
afgesloten dienstjaren, waarvoor 
op het tijdstip der afsluiting van 
den dienst, waartoe zij behoor
den, de noodige gelden beschik
baar waren op de posten, ten 
laste waarvan zij, bij tijdige vol
doening of verevening, gebra.cht 
ha.dden moeten worden 

' hypotheek gewa.a.rborgd, a.lsmede alle met dien 
10,000.- j a.ankoop en die beleggingen in verband staande 

uitga.ven f 539,614.73; 
Art. V. Onvoorziene uitga.ven f 1,000 ; 
en alzoo tot een bedrag van f 635,380. 
Bij de a.rtt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en beta.ling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

[ 31 December 1920. WET, houdende regeling 
5,000.- van ontva.ngsten en uitgaven van het 

Weduwen- en weezenfonds voor milita.iren 
en alzoo tot een bedrag van . f 10,441,141.
Bij de a.rtt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

31 December 1920. WET, tot intrekking van 
de wet van 21 December 1852 (Staatsblad 
no. 226). S. 981. 

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

dat het wenschelijk is, de Wet van 21 December 
1852 (Staatsblad n°. 226) in te trekken; 

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

De Wet van 21 December 1852 (Staatsblad 
n°. 226) wordt ingetrokken, met dien versta.nde, 
dat de krachtens die Wet verschuldigde ver
goeding, vermeld onder n°. 132 der 11'.l:iddelenwet 
voor het dienstjaar 1920, nog ten voile wordt 
ingevorderd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 

(Uitgeg. 17 Jan. 1921.) 

en gepensionneerde militairen der zeema.cht 
voor het dienstjaar 1920. S. 983. 

Bij art,. l d 3zer w~t. wordt de begrooting 
vastgesteld a.ls volgt : 

Art. I. Aa.ndeel van het fonds in de trakte
menten van ambtenaren van de afdeeling 
Pensioenen van het Departement van Fi
na.ncien f 3,265.27 ; 

Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk f 500; 
Art. III. Pensioenen van weduwen en 

weezen van militairen en gepensionneerde 
militairen der zeemacht over 1921 en afge
sloten dienstjaren f 76,000 ; 

Art. IV. Aankoop van geldswaardige pa
pieren, beleggingen in schuldvorderingen door 
hypotheek gewa-arborgd, alsmede a.lie met 
dien aankoop en die beleggingen in verband 
staande uitgaven f 401,973.73; 

Art. V. Onvoorziene uitgaven f 1,000; 
en alzoo tot een bedrag van f 482,739. 
Bij de a rtt . 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en betaling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

31 December 1920. WET, houdende regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het 
P ensioenfonds voor de gemeentea.mbte-

31 December 1920. WET, houdende regeling I naren voor het jaar 1921. S. 984. 
van de ontvangsten en uitgaven van het Bij art. 1 dezer wet wordt d3 begrooting 
Weduwen- en weezenfonds voor militairen vastgesteld a.ls volgt: 
en gepensionneerde militairen der land- Art. I. Uitkeering aan het Weduwen- en 
ma.cht voor het dienstja.a.r 1921. S. 982. weezenfonds voor burgerlijke a.mbtenaren we-

Bij art. 1 dezer wet wordt de begrooting gens huur en vergoeding van kosten van 
vastgesteld a.ls volgt : verwa.rming, verlichting en schoonhouden van 

Art. I. Aandeel van het fonds van a.mbtena.- lokalen bij het Pensioenfonds voor de gemeente
ren van de a.fdeeling Pensioenen van het a.mbtenaren in gebruik ad f 1,580 en kosten 
Departement van Financien f 3,265.27 ; van bureel- en lokaalbehoeften en druk-

Art. II. Bureelbehoeften en drukwerk £ 500 ; werk . . . . . . . . . . . . . f 6,580 
Art. III. Pensioenen van weduwen en Art. II. Vergoeding aan het 

weezen van militairen en gepensionneerde j Weduwen- en weezenfonds voor 
militairen der landma.cht over 1921 en a.fge- burgerlijke ambtenaren voor een 
sloten dienstja.ren f 91,000; , deel der bezoldiging van a.mbte-

Art. IV. Aankoop van geldswa.ardige pa.- na.ren van da.t fonds, die mede 
ieren, beleggingen in schuldvorderingen door arbeid verrichten voo1· het Pen-
p 
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sioenfonds voor de gemeenteambte-
naren . ........... f 

Art. III. Toelagen en presentie
gelden voor commissarissen . . . 

Art. IV. Reis- en verblijfkosten 
van commissarissen, van den di
recteur en van de ambtenaren en 
bedienden .. ....... . 

Art. V. Vergoeding aan het 
Rijk voor uitbreiding van het 
ambtenarenpersoneel aan het De
partement van Financien in ver
band met de invoering van de 
pensioenwetten voor de gemeente
ambtena1·en . . . . . . . . . . 

Art. VI. Kosten van tijdelijke 
hulp (Departement van Financien), 
alsmede kosten verbonden aan de 
uitvoering der Inva.!iditeitswet . . 

Art. VII. Bureel- en lokaalbe
hoeften en drukwerk (Departement 
van Financien) . . . . . . . . 

A rt. VIII. Toelagen en pre
sentiegelden van de leden van den 
Pensioenraad voor de gemeente
ambtenaren, alsmede reis- en ver
blijfkosten van die leden . . . . 

Art. IX. Pensioenen van ge
meenteambtenaren, daaronder be
grepen toelagen aan gemeente
ambtenaren, ontslagen om een der 
redenen, genoemd in artikel 7, 
eerste lid, der Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 en uit
keering aan veroordeelde gepen
sionneerden bij ontsla.g 

1

uit de ge
vangenis of Rijkswerkinrichting 
over 11)21 en afgesloten dienst-
jaren ...... . ..... . 

A rt. X. Pensioenen van we·
duwen en weezen van gemeente
ambtenaren, daaronder begrepen 
uitkeeringen aan veroordeelde ge
pensionneerden bij ontslag uit de 
gevangenis of Rijkswerkinrichting 
over 1921 en afgesloten dienstjaren 

A rt. XI. Aankoopvaninschrij
ving op de Grootboeken van de 
Nationale Schuld, van effecten en 
van andere geldswaardige papieren, 
beleggingen in schuldvorderingen, 
door hypotheek gewa&rborgd, als
mede alle met · dien aankoop en 
die beleggingen in verband staande 
uitgaven 

Art_ XII. Kosten van genees-

31 D E C E M B E R. 1920 

kundig onderzoek van gemeente 
28,734 ambtenaren of gewezen gemeente

ambtenaren . . . . . . . . . . f 9,000 
2,000 Art. XIII. Teruggave aan de 

gemeenten van betaalde pensioens
bijdragen, bedoe!d bij de artikelen 
41, 42, 481 der Pensioenwet voor 

800 de gemeenteambtenaren 1913 . . 300 
Art. XIV; Teruggave aan de 

gemeenten of aan de gepension
neerden van betaalde bijdragen 
voor weduwen- en weezenpensioen, 
bedoeld bij de artikelen 34 en 35 
van de Weduwenwet voor de ge-

12,200 meenteambtenaren 1913 100 
Art. XV. Vergoedingen aan 

het Rijk op grond van artikel 18 
der Burgerlijke Pensioenwet . . . 5,000 

57,000 Art. XVI. Vergoedingen aan 
het Rijk op grond van artikel 46 
der Pensioenwet voor de bijzondere 

1,800 leeraren 1913 . . . . . . 100 
Art. XVIT. Onvoorziene uit-

gaven .... . . 
V 01:n.eringen over afgesloten 

dienstjaren, waarvoor op het tijd-

15,000 

2,000 stip der afsluiting van den dienst, 
waartoe zij behoorden. de noodige 
gelden beschikbaar waren op de 
posten, ten laste waarvan zij bij 
tijdige voldoening of verevening ge
bracht hadden moeten worden 2,000 

2,400,000 

1,200,000 

en alzoo tot een bedrag van . f 10,426,700 
Bij d e artt. 2, 3 en 4 worden de middelen 

tot dekking, overschrijving en beta.ling van 
onvoorziene uitgaven geregeld. 

31 D ecember 1920. WET, tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het zevende hoofdstuk B 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1918. s. 985. 

Bij deze wet worden eenige artikelen verhoogd 
en verminderd en wordt een artikel ingelascht. 

Tengevolge hiervan worden de tota.Jen der 
volgende afdeelingen verhoogd : Iste afd. met 
f 37,887.50; Ude afd. met f 96,700; IVde afd. 
met f 3,334,100; Vde afd. met f 1,144,130; 
Vlde afd. met f 866,800; IXde afd. met 
f 1,248,350 ; Xde afd. met f 20,173,436, en het 

I eindcijfer van het hoofdstuk met f 26,901,403.50. 
I -

31 D ecember 1920. WET, houdende aanvulling 

6,684,086 I 

en wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Weduwen- en Weezenfonds voor 
burgerlijke ambtenaren voor het dienst
jaar 1920. S. 986. 
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31 December 1920. WET, tot verhooging van 
het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. S. 987. 

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

van de I ste afd. a!s het eindc,jfer van het 
hoofdstuk verhoogd met f 1125. 

31 December 1920. WET, tot verhooging 
van de begrooting van uitgaven van het 
Fonds voor rle uitvoering van de Tiendwet 
1907 (Staatsbuid n°. 222) voor het dienst
jaar 1919. S. 988. 

31 December 1920. WET, tot verhooging 
van de begrooting van uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1919. s. 989. 

31 December 1920. WET, tot goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan de 
gemeente Nieuwer-Amstel van de perceelen, 
kadastraal bekend : gemeente Ni~uwer
Amstel, sectie M, n°. 580, en sectie G, 
nos. 504, 510 en 2011, te zamen groot 
1,21,29 H.A. S. 990, 

31 December 1920. WET, tot vrijstelling van 
bet recht van schenking voor de schenking 
door de familie LEWE VAN IJENSTEIN 
aan en van het recht van successie voor de 
verkrijging van kunstvoorwerpen uit de 
nalatenschap van Mr. A. Nu door de 
Stichting ~useum van Oudheden v<ior de 
Provincie en Stad Groningen. S. 991. · 

WIJWILHELMINA, ENZ .... doen teweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is vrij telling te verleenen 
van het recht van schenking voor de schenking 
door de familie LEWE VAN NIJENSTEIN aan de 
Stieb ting Museum van Oudheden voor Provincie 
en Stad Groningen te (Jroninyen en van het 
recht van successie voor de verkrijging van 
kunstvoorwerpen uit de nalatenschap van 
Mr. A. NAP door die stichting; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Er zal geen recht van schenking 

worden geheven wegens de schenking door de 
erfgenamen van Jonkheer Mr. JEAN FRAN<.'0IS 
LEWE VAN NIJENSTEIN, overleden te Groningen 
14 Juli 1882 en van zijne echtgenoote Jonk
vrouwe ELISABETH ANNA ALBERDA VA-S 
MENKEMA overleden aldaar 28 December 1891 

1 
aan de Stichting Museum van Oudheden voor 
Provincie en Stad Groningen te Groningen 
van de ,,Borgh Menkema" met schathuis, . 

schuren, hoven, tuinen, grachten, singels en 
oprijlaan, staande en gelegen te Uithuizen, 
kadastraal bekend gemeente Uithuizen Sectie D 
nummer 145, 147, 148, 149, 150 en 151, samen 
groot 6,67,80 Hectaren. 

2. Er zal geen_recht van successie worden 
geheven wegens de verkrijging door de stichting 
genoemd in artikel 1 uit de nalatenschap 
van i'tfr. A. NAP overleden te Amsterdam 
in December 1918 van een aantal kunstvoor
werpen, reeds v66r dat overlijden aan deze 
stichting in bruikleen afgestaan. 

3. De verplichting tot aangifte, overeen
komstig artikel 36 der Successiewet, wordt voor 
de in artikel 1 bedoelde schenking opgeheven. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' -Gravenhage, den 3lsten De

cember 1920. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, DE VRIES. 
(Uitgeg. 1 Febr. 1921.) 

31 December 1920. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit vau 
29 Mei 1893 n°. 44 (lndisch taatsblad 
no. 253) - la:itstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk bpsluit van 4 Augustus 1910 
n°. 38 (lndisch Staatsblad n°. 518) - hou
dende algemeene bepalingen omtrent de 
verzending van pakketten in het buiten
land. eh verkeer van Nederlandsch-lndie, 
alsmede tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 29 Mei 1893 n°. 45 (lndisch 
Staatsblad n°. 254), hondende nadere re
geling van het port der pakketten, een ge
wicht van 5 K.G. niet te boven gaande, 
rechtstreeks over zee tusschen N ederland 
en Nederlandsch-lnd,i;, verzonden wordende. 

. 992. 
WTJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Kolonien en van Waterstaat, 
van 20 November 1920, afdeeling Kabinet 
(p. t.), no. 33, en van 22 November 1920, n°. 7. 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Den Raad van State gehoord (adYies van 
30 November 1920 n°. 53) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 6 December 1920, Afdeeling 
Kabinet (p. t.) n°. 101; en 28 December 1920, 
n°. 2, afdeeling Posterijen en Telegrafi.e ; 

En lettende op artikel 21 van het Algemeen 
Postverdrag van Rome van 26 Mei 1906 
(Staatsblad 1907 n°. 239) ; 

H ebben goedgevonden en ver~taan: 
te bepalen : 
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I. Ons besluit van 29 Mei 1893 u0 • 44 (ln
disch Staatsblad n°. 253) - laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 4 Augustus 1910 u0 • 38 
(lndiscl1 Staatsblad n°. 518) wordt nader gewij
zigd a.ls volgt : 

In artikelen 3, 7 en 8 wordt in plaats van 
,,post- of hulppostkantoor" gelezen : 

,,post-, bij- of hulppostkantoor". 
Artikel 5 vervalt . 
In het eerste iid van artikel 9 worclt in plaats

van ,,5 cent" gelezen ,,10 cent". 
In het derde lid van hetzelfde artikel wordt 

in plaats van ,,10 cent" gelezen ,,12½ cent". 
Het tweede lid van artikel 12 wordt gelezen 

a.ls volgt: 
.,De voor den inhoud van een pakket ver

schuldigde invoerrechten of andere belastingen 
worden door de Indische postadministratie 
voorgeschoten. Voor deze bemoeienissen is 
door den geadresseerde van elk ontvangen 
pakket een bedrag van 12½ cent verschul
digcl. 

De in het vorig lid bedoelde rechten worden 
bij de bestelling van het pa.kket van den gea
dresseerde ingevorderd, of moeten, in de ge
vallen bedoeld in artikel 7 en in de 2de alinea 
van artikel 8, vooraf door hem worden voldaan, 
tenzij de afzender het verlangen heeft te kennen 
gegeven, dat zij hem in rekening worden ge
bracht. Weigert ·de geadresseerde van een 
pakket de beta.ling dier rechten of belastingen, 
dan wordt. indien deze niet voor rekening 

van den afzender genomen zijn, het pakket niet 
afgegeven of niet verder verzonden." 

II. Ons besluit van 29 Mei 1893 n°. 45 (Ne
dP.rlandsch Staatsblad n°. 85, Indisch 8taatsblad 
n°. 254) wordt ingetrokken. 

III. Dit besluit treedt in werking voor zoo
veel de verzendingen uit, Nederland naar Neder
landsch-lndie hetreft, op den dag door de Mi
nisters van Waterstaat en van Kolonien te 
bepalen, en ten aanzien der verzendingen uit, 
Nederlandsch-Indie naar Nederland op den dag, 
door den Gouverneur-Generaal ,an Neder
landsr.h-Indie vast te stellen. 

On7.e Ministers van Kolonien en van Water
staat zijn ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad, zal worden geplaa.tst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten December 1920. 
WILHELL'1INA. 

De Min. van Kolonien, DE GRAAFF. 

De Min. van Waterstaat, A. A. H. W. Komo. 
( Uitgeg. 19 Jan. 1921.) 

31 December 1920. BESLUIT, houdende mach
tiging tot uitgifte van schatkistbiljetten 
en schatkistpromessen volgens de wet van 
4 April 1870 (Staatsblad, n°. 62), laatstelijk 
gewijzigd bij die van 15 Juli 1912 (Staal,s
blad n°. 240) en de wet van 5 December 
1881 (Staatsblad n°. 185). S. 993. 
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AANVULLI NG OVER 1920. 

26 Juni 1920. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsch e Zaken aan de Commissa
rissen der Koningin, betreffende samen
stelling van een overzicht van de in den 
lande aanwezige schietbanen. 

Het ligt in het voornemen van den Minister 
van Oorlog een overzicht te doen samenstellen 
van alle in den lande aanwezige schietbanen. 
Daartoe is het in de eerste plaats noodig te 
weten in welke gemeenten particuliere en ge
meentelijke schietbanen aanwezig zijn en voorts 
moet worden beschikt over verschillende ge
gev.ens betreffende die banen. 

Van het samen te stellen overzicht zal o.a. 
een nuttig gebruik kunnen worden gemaakt 
bij de behandeling van aangelegenheden be
treffende schietbanen voor burgerwachten. 

Ter voldoening aan het verlangen van ge
noemden Minister heb ik de eer U H.E.G. 
hierbij t e doen toekomen een aantal exemplaren 
van een vragenlijst met verzoek daarvan een 

exemplaar te doen toekomen aan ieder van 
de Burgemeesters der gemeenten in Uwe pro
vincie, met uitnoodiging namens mij de vragen- • 
lijst zoo mogelijk spoedig te doen invullen en 
daarna aan U H.E.G. terug te zenden. Van 
U H.E.G. ziet de Minister van Oorlog de bij U 
terugontvangen ingevulde vragenlijsten c.q. 
negatieve opgaven, gaarne tegemoet. 

Het behoeft geen betoog, dat om aan voren
bedoeld overzicht blijvende waarde te ver
zekeren, dit ook geregeld behoort te worden 
bijgewerkt met alle plaats hebbende mutatien. 
Derhalve zal er prijs op worden gesteld, dat de 
Burgemeesters bedoelde mutatiiin eenmaal per 
jaar, in de maand J anuari, door tusschenkomst 
van U H.E.G. aan bet Departement van 
Oorlog inzenden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 
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A.LPHABETISCH REGISTER VOOR 1920. 

De jaargang is chronologisch, bebal ve : 
Missive van den Minister van Binnenl. Zaken van 26 Juni 1920 bladz. 1192 

welk stuk voorkomt op de hierboven genoemde bladzijde. 
De Staatsbladen n° 8 • 7 41 en 924 zijn vervallen. 

Aardappelen. Zie Lan,,1bouw. 
Academie ( Kon. Militaire). Besluit tot wijzi

ging van het Reglement voor de Koninklijke 
Militaire Academie. S. 432. 8 Juli. 

- Zie ook: MiUtair onderwijs. 
Academie (Rijks- voor beeldende kunsten). 

Besluit tot wijziging van het reglement voor 
de Rijks Academie van Beeldende Kunsten, 
vastgesteld bij K. B. van 31 Juli 190p 
(Staatsblad n°. 247). S. 48. 31 Jan. 

Ambtenaren. Zie Rijksambtenaren. 
Arbeid. Besluit houdende nadere aanvulling 

en wijziging van het K. B. van 10 Augustus 
1909, S. 289, zooals dat laa.tstelijk is aange
vuld en gewijzigd bij K. B. van 18 April 
1913, S. 135, tot vaststelling van een afge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in het vierde lid van artikel 17 der Arbeids
wet 1911 (Staatsblad n°. 319). 

S. 56. 5 Fehr. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maa,tregel van Bestuur als bedoeld bij 
Artikel 10, eerste lid, der Arbeidseet 1919. 

S. 694. 10 Aug. 
Gewijzigd. 795. 22 Oct. 
Gedeeltelijke inwerkingtreding. 

S. 769. 2 Oct. 
903. 16 Dec. 

- Besluit tot ,erdeeling van het Rijk in 
clistricten ten behoeve van den dienst der 
arbeidsinspectie. S. 700. 11 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 38, vierde lid, der Arbeidswet 1919. 

S. 708. 14 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van de wijze, 
waa,rop de in artikel 38 der Arbeidswet 1919 
bedoelde beslissingen zullen worden openbaar 
gemaakt. S. 713. 19 Aug. 

..:.... Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in het 
4de lid van artikel 77 der Arbeidswet 1919. 

S. 720. 23 Aug . 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in het 
eerste lid, onder b, van artikel 1 der Arbeids
wet 1919. S. 721. 24 Aug. 

- Besluit houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 97, 2• en 3• lid der Arbeidswet 1919 

S. 731. 28 Aug .. 

- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Be tuur,'als bedoeld in artikel 
36, dercle lid, oncler b, der Arbeidswet 1919. 

S. 745. 21 Sept. 

- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur, als bedoeld in ar 
tikel 91 der Arbeidswet 1919, voor zoover 
betreft fabrieken of werkplaatsen. 

S. 746. 21 Sept . 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur als bedoeld in de 
artikelen 22, tweede en derde lid; 23 en 25 
eerste, tweede en derde lid, cler Arbeidswet 
1919. S. 747. 23 Sept. 

- Beschikking van den Minister van Arbeid, 
houdende vaststelling van den vorm, waarin 
voldaan moet worden aan de bepalingen 
van artikel 68 der Arbeiclswet 1919 omtrent 
het arbeidsregister 23 Sept. 
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- Besluit tot bepaling van het tijdstip, 
waarop de Arbeidswet 1919 (Wet van 
1 November 1919, Staatsblad n°. 624) ge• 
deeltelijk in werking treedt. 

S. 756. 27 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur als bedoeld in ar• 
tikel 27 der Arbeidswet 1919. 

S. 757. 27 Sept . 
Gewijzigd. 794. 22 Oct. 

- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 
Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 
31, eerste en zevende lid, en artikel 68, 
elfde lid, der Arbeidswet 1919. 

S. 758. 27 Sept. 
- Missive van den Minister van Arbeid aan 

Heeren Burgemeesters betreffende arbeids
kaarten ingevolge de Arbeidswet 1919. 

30 Sept. 
- Besluit tot vaststelling van een Algemeenen 

Maatregel van Bestuur als bedoeld bij ar
tikel 82 der Arbeidswet 1919. 

S. 773. 4 Oct. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid 

tot uitvoering van art. 35 van het Werk
tijdenbesluit voor fa brieken of werkplaatsen 
1920. 6 Oct. 

- Beschikking van den Minister van Arbeid 
tot uitvoering van de artikelen 29 en 30 
der Arbeidswet 1919. 9 Oct. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien Noord-Brabant, Gelderland, Zee
land, Overij ssel, Groningen, Drentbe en 
Limburg, betreffende arbeidskaarten bij 
woonplaats buitenslands. 17 Dec. 

Armwezen. Besluit betreffende het voor
nemen tot v:estiging van woonplaats voor 
de toepassing van art. 39 Armenwet. 

22 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - Ver

haal van ondersteuningskosten voor de 
vrouw ingevolge de Armenwet op den 
man. - Verweer van den man, dat zij n 
vrouw zonder wettige reden de echtelijke 
woning heeft verlaten en weigerachtig is 
om daarin terug te keeren . - Beschikking 
va,n den Kantonrechter, waarbij het verhaal 
wordt verleend op grond, dat de man zijn 
vrouw niet bij exploit heeft gesommeerd 
om tot hem terug te keeren, met bereidver
klaring· haar het noodige te verschaffen. -
Verzoek van den man tot wijziging der be
schikking ingevolge art. 65, 3• lid Armenwet, 
nadat hij voormeld exploit had uitgebracht. -
Weigering van den Kantonrechter om zijn 
eerste beschikking te wijzigen. - Bevesti
ging dier beschikking door de Rechtbank, 
wat den onderhoudsplicht betreft, omdat 
zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan, 
doch wijziging in zooverre, dat de uitkeering 
wordt verminderd . - Vemietiging van de 
beschikking der Rechtbank op grond dat 
wijziging, wat den onderhoudsplicht betreft 
ten onrechte niet toelaatbaar was geacht en 
de Rechtbank in strijd met art. 65 Armenwet 
de vraag van den onderhoudsplicht en de 
vraag van het bedrag der uitkeering ver-

schi llend had behandeld. Terugwijzing 
der zaak naar de Rechtbank om den invloed 
der sommatie nacler vast te stellen. 25 Juni. 

- Koninklijk Besluit. - Een vrouw, die bij 
het overlijden van haar echtgenoot krank
zinnig wordt bevonden, heeft hare woon
plaats in de gemeente, waar de echtgenoot 
woonachtig was; immers heeft zij zich 
laatstelijk in die gemeente gevestigd door 
bij hem te gaan inwonen. 6 Sept. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten der provincien 
betreffende verzekering van armla&tige krank
zinnigen. 13 Sept. 

- Koninklijk Besluit. - Zoowel uit historisch 
als uit taalkundig oogpunt moet worden 
aangenomen, dat bet begrip woonplaats in 
zich sluit het aanwezig zijn van een woning, 
zoodat domicilie in eene gemeente ophoudt 
zoodra een woning ontbreekt, ook indien 
overigens de band met die gemeente niet 
wordt verbroken . 26 Nov. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K onink
lijk besluit van 18 Juli 1912 (Staatsblad 
no. 264), tot uitvoering van de artt . 13, 
16, 23, 48, 49, 50 en 56 der Armenwet. 

S. 890. 11 Dec. 

- Zie ook: Krankzinnigen. 
Auteursrecht. Zie lndURtrieele en l ntellec-

tueele eigendoin. 
Automobielen. Zie Motorr-ijtwi-gen, enz. 

Azijn. Zie Bieren en Azijn, 
Baggeren. Zie Scheepvaart . 
Begraafplaatsen. Arrest van den Hoogen 

Raad. - Het telastegelegde laten begraven 
van een kind heeft de rechter kenlijk in dien 
zin opgevat, dat daarin sprake is van het 
laten begraven van een overleden persoon. 
- Uitlegging der telastelegging : begraven 
op een n iet toegelaten begraafplaats ,,niet 
toegelaten" begraafplaats beteekent hier een 
andere plaats dan die de wet als begraaf
plaats veroorlooft. - Bewij s van de om
standigheid, dat de begraafplaats volgens de 
overgangsbepalingen dezer wet niet _w3:s 
toegelaten. I 28 Jum. 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot 
,aststelling van de volgende hoofdstukken 
der Staatsbegrooting voor 1920 : 

II. S. 69. 12 Febr. 
III. 60. 7 Febr. 
IV. 67. 12 Febr. 
V. 72. 13 Febr. 
VA. 70. 13 Febr. 
VI. 198. 16 April. 

VIIB 
VIII. 
JX. 
X. 
X.d. 
XI. 

Als voren voor 1921 : 

867. 4 Dec. 
73. 14 Febr. 
96. 28 Febr. 
93. 28 Febr. 
74. 14 Febr. 
78. 14 Febr. 
91. 26 Fehr. 

I. S. 96£. 31 Dec. 
VIIA. 970. 31 Dec. 

- Wet tot nadere verlenging van de termijnen 
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voor de afsluiting der Staatsbegrooting 
over 1917 en de inzending der rekeningen. 

S. 140. 26 Mrt. 

- Besluit tot nadere vaststelling van het 
tijdstip van afsluiting der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. S. 245. 17 Mei. 

- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbe
grooting voor 1917: 
VIII. S. 199. 16 April. 

- Als voren voor 1918: 
I. 
II. 

III. 
V. 
VA. 

VI. 

VIIA. 
VIIB 
VIII. 
IX. 

X . 

XL 

s. 158. 
282. 
987. 
664. 
670. 
.144. 
968. 
196. 
962. 
345. 
985. 
318. 
322. 
325. 
676. 
677. 
960. 
203. 
269. 
638. 

26 Maart. 
29 Mei. 
31 Dec. 
30 Juli. 
30 Juli. 
26 Maart . 
31 Dec. 
16 April. 
31 Dec. 

5 Juli 
31 Dec. 
30 Juni . 
30 Juni. 
30 Juni. 
30 Juli. 
30 Juli. 
31 Dec. 
16 April. 
29 Mei. 
30 Juli. 

- Wet tot wijziging van het afzonderlijk 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1918, dat .de uitgaven bevat 
voor het Ministerie van Arbeid. 

S. 851. 4 Dec. 
- Wet tot nadere verlenging van de t ermijnen 

voor de afsluiting der Staatsbegrooting 
over 1918 en de inzending der rekeninii;en. 

- Als voren voor 
II. 
IV. 
VA. 

VI. 

VIIA. 
VIIB 
VIII. 

IX. 

X. 

XA. 
XL 

1919: 
S. 939. 31 Dec. 

S. 159. 
340. 
666. 
667. 
966 . 
143. 
197. 
263. 
871. 
343. 

10. 
141. 
319. 
654. 
965. 

13. 
935. 
155. 
273. 
958. 
961. 
852. 
205. 
206. 

26 Maart. 
5 Juli. 

30 Juli. 
30 Juli . 
31 Dec. 
26 Maart. 
16 April. 
28 Mei. 

4 Dec. 
5 Juli. 

10 Jan. 
26 Maart. 
30 Juni. 
30 Juli. 
31 Dec. 
10 Jan. 
31 Dec. 
26 Maart . 
29 Mei. 
31 Dec. 
31 Dec. 
4 Dec. 

16 April. 
16 April. 

- Wet tot verlenging Yan de termijnen voor 
de afsluiting der Staats begrooting over 
1919 en de inzending der rekeningen 

S. 940. 31 · Dec. 

- Als voren voor 1920 : 
I. 
II. 

III 

IV. 

V. 

VA. 

VI. 

VIIA. 
VIIB. 

VIII. 

IX. 

X. 

XA. 

XL 

- Wetten tot: 

s. 346. 
655. 
661. 
873. 
663. 
781. 
879. 
149. 
625. 
671. 
866. 
956. 
668. 
845. 
665. 
779. 
880. 
262 
672 
869 
870 

631 
656 
659. 
662. 
874. 
652. 
881. 
646. 
755. 
885. 
921. 
930. 
673. 
675. 
848. 
925. 
926. 
927. 
959. 
679. 
680. 
863. 
207. 
635. 
637. 
639. 
882. 

5 Juli. 
30 Juli. 
30 Juli. 
4 Dec. 

30 Juli . 
9 Oct. 
4 Dec. 

26 Maart. 
29 Juli. 
30 Juli. 

4 Dec. 
31 Dec. 
30 Juli. 

4 Dec. 
30 Juli. 
9 Oct. 
4 Dec. 

28 Mei. 
30 Juli. 
4 Dec. 
4 Dec. 

30 Juli. 
30 Jnli. 
30 Juli. 
30 Juli. 

4 Dec. 
30 Juli. 

4 Dec. 
30 Juli. 
27 Sept. 
6 Dec. 

29 Dec. 
31 Dec. 
30 Juli. 
30 Juli. 

4 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
30 Dec. 
31 Dec. 
30 Juli. 
30 Juli. 

4 Dec. 
16 April. 
30 Juli. 
30 Juli. 
30 Juli. 

4 Dec. 

Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1921. 

S. 971. 31 Dec. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Leeningfonds 1914 voor bet 
dienstjaar 1919. S. 989. 31 Dec 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1920. S. 341. 5 Juli. 

Wijziging. en aanvulling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1920, alsmede van het zevende hoofdstulk 
A der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 
1920. S. 870. 4 Dec . 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van bet lleeningfonds 1914 
v or het dienstjaar 1921. S. 979. 31 Dec. 
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Vaststelling van de begrooting van uitgaven, 
ten behoeve van de voltooing van het 
vestingstelsel, dienst 1920. 

S. 97. 28 Febr. 
Verhooging van de beg-rooting 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. 146. 26 Mrt. 
Vaststelling van de begrooting van inkom

sten en uitgaven van het Bouwfonds voor 
de Departementen van Binnenlandscbe 
Zaken en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen voor het dienstjaar 1920. 

S. 147. 26 Mrt. 
Verbooging en wijziging van de be'grooting 

van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Algemeene Landsdrukkerij 
voor bet dienstjaar 1919. S. 335. 5 Juli. 

Wijziging en verbooging van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van bet Staats
bedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor 
bet dienstjaar 1920. S. 669. 30 Juli. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van hct Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor bet 
dienstjaar 1921 en regeling van de uit
keeringen aan 's Rijks middelen ten laste 
van dat bedrijf. S. 943. 31 Dec. 

Vaststelling van de begrooting van inkom
sten en uitgaven van bet ,,Fonds ter ver
betering van de Kustverdediging", dienst 
1919. S. 963. 31 Dec. 

Vaststelling_van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het ,,Fonds ter verbetering 
van de Kustverdediging", dienst 1920. 

S. 964. 31 Dec. 
Nadere verbooging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Staatsbe
d:rijf der Artillerie-Inricbtingcn voor bet 
dienstjaar 1919. S. 142. 26 Mrt. 

Nadere wijziging en verhooging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1919. S. 320. 30 Juni. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inricbtingen voor bet dienstjaar 
1920 en nadere regeling der afscbrijvingen 
van de bezittingen van dat bedrijf. 

S. 98. 28 Febr. 
Verhooging en wijziging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Staats
bedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor bet · 
dienstjaar 1920. S. 653. 30 Juli. 

Aanvulling en verbooging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1919. S. 321'. 30 Juni. 

Wijziging en verh®ging van de begrooting 
van uitgaven van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1920. (Salarisver
hooging van Rijksambtenaren). 

S. 657. 30 Juli. 
Wijziging en verbooging van de begrooting 

van uitgaven'. van het Staatsmuntbedrijf 
voor bet dienstjaar 1920. S. 976. 31 Dec. 

Regeling van de inkomsten en uitgaven van 
het ::½taatsmuntbedrijf voor het dienstjaa r 
1921. S. 978. 31 Dec. 

Verboogino- van de begrooting van uitgaven 
van het Staatsvisscbersbavenbedrijf te 
IJmuiden voor bet dienstjaar 1919. 

S. 323. 30 Juni. 

Vaststelling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsvisschersbayen
bedrijf te IJ muiden voor het dienstjaar 
1920 en regeling van de afschrijvingen en 
uitkeeringen aan 's Rijks middelen t,en 
laste van dat bedrijf. S. 14. 10 J an . 

Wijziging van de begrooting v:an inkomsten 
en uitgaven van het StaatsvisscbersbaYen
bedrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1920. S. 648. 30 Juli. 

Verbooging van de begrooting van uit
gaven van bet Fonds voor de uitvoering 
van de Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222) 
voor het dienstiaar 1919. S. 988. 31 Dec. 

· · Vaststelling van de begrooting van uitga ven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907, S. 222, voor het dienst
jaar 1920. S. 162. 26 Mrt. 

Afsluiting van den dienst van het jaar 1918, 
voor zooveel bet Staatsbedrijf van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie aan
gaat. S. 139. 26 Mrt. 

- Aanwijzing van overschotten op de be
grooting van uitgaven !'an de Poste_rijen, 
de Telegrafie eh Telefome voor bet dienst
jaar 1918 welke worden toegevoegd aan 
de begrooting van uitgaven voor ht:t 
dienstjaar 1919. S. 292. 11 Jum. 

- Wetten tot: 
Wijziging van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven ,an de Posterijen, de Tele-
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1919. S. 109. 6 Mrt. 

Wijziging van de begrootini;; van inkomsten 
en uitgaven van de PosterJJ en, de Telegrafie
en Telefonie voor het dienstjaar 1919. 

S. 324. 30 Juni. 
Besluit houdende aanwijzing van bet over
schot op de begrooting van uitgaven van 
de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1919, hetwelk wordt 
toegevoegd aan de begro_oting van uit
gaven voor het dienstjaar 1920. 

S. 351. 6 Juli. 
- Wetten tot: 

Regelib.g van de inkomsten en uitgaven Yan 
de Posterij en , de Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1920. S. 336. 5 Juli. 

Wijziging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Tele
grafie en Telefonie voor het dienstjaar 1920. 
(Salarisverhooging van Rijksambter aren). 

S. 647. 30 Juli. 
Wijziging van de begrooting van inkomsten 

en uitgaven van de Posterij en, de Tele
grafie en Telefonie voor bet dienstjaar 1920. 

S. 932. 31 Dec. 
Verhooging van de begrooting van nit-
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gaven van het Zuiderzeefonds voor het I - Besluit tot af- en overschrijving van het 
dienstjaar 1919. S. 934. 31 Dec. I Iste hoofdstuk op het Ude hoofdstuk der 

Wijziging van de berrrooting van uitgaven beg1;ooting van uitgaven van Nederlandsch-
van het Zuiderzeefunds voor het dienst- lnd1e voor het dienstjaar 1919. 
jaar 1920. S. 649. 30 Juli. S. 71. 13 Fehr. 

Verhooging van de begrooting voor uit
gaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1920. S. 929. 31 Dec. 

Aanvullin_g en wijziging van de hegrooting 
van mtgaven van het Weduwen- en 
weezenfonds voor hurgerlijke amhtenaren 
voor het dienstjaar 1919. S. 972. 31 Dec. 

Aanvulling en verhooging van de hegrooting. 
van uitgaven van het Weduwen- en Weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren voor 
het dienstjaar 1920. S. 658. 30 Juli. 

Aanvullin_g en wijziging van de begrooting 
van mtgaven van het Weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 
voor het dienstja.ar 1920. S. 973. 31 Dec. 

Aanvulling en wijziging van de begrooting 
van uitgaven van het Weduwen- en 
Weezenfonds voor hurgerlijke ambte
naren voor het dienstjaar 1920. 

S. 986. 31 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en Weezenfonds ,oor 
hurgerlijke ambtenaren voor het jaar 1921. 

S. 980. 31 Dec. 
Regeling van ontvangsten en uitgaven van 

het Weduwen- en weezenfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen der 
zeemacht vool' het dienstjaar 1920. 

S. 983. 31 Dec. 
Regeling van de ontvangsten en uitgaven 

van het Weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde militairen 
der landmacht voor het dienstjaar 1921. 

S. 982. 31 Dec. 
Wijzigin_g en verhooging van de hegrooting 

van u1tgaven voor het P ensioenfonds voor 
de gemeenteamhtenaren voor het dienst
jaar 1919. S. 974. 31 Dec. 

Wijziging en verhooging van de begrooting 
van uitgaven van het Pensioerfonds voor 
de gemeenteamhtenaren voor het dienst
jaar 1920. S. 975. 31 Dec. 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven 
van het Pensioenfonds voor de gemeente
amhtenaren voor het jaar 1921. 

S. 984. 31 Dec. 
Intrekking van de wet van 21 December 

1852 (Staatsblad n°. 226). 
S. 981. 31 Dec. 

Vaststelling van het slot der rekening van 
ontvangsten en uitgaven voor Neder
landsch-Indie over het dienstjaar 1915. 

S. 132. 26 Mrt. 
Wijziging van hoofdstuk I der hegrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1918. S. 133. 26 Mrt. 

Wijziging en verhooging van hoofdstuk II 
der begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indie voor het dienstja.ar 1918. 

S. 134. 26 Mrt. 

- Wetten tot: 
Wijziging en ve1·hooging van het Ude hoofd

stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1919. S. 267. 29 Mei. 

- Besluit tot af- en overschrijving van het 
Iste hoofdstuk op het Ude hoofdstuk der 
beg~·ooting van uitgaven van Nederlandsch
Ind1e voor het dienstjaar 1919. 

S. 690. 9 Aug. 

- W etten tot : 
Vaststelling van de begrooting van Neder

landsch-Indie voor het dienstjaar 1920. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). 
(verkort .) S. 99. 28 F ehr. 

Vaststelling van de begrooting van Neder
la.ndsch-Indie voor het dienstjaar 1920. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indie). (verkort). S. 100. 28 Fehr. 

Aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de hegrootlng 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1920. (Hoofdstuk I. Middelen in 
Nederland) S. 101. 28 Fehr_ 

Aanwijzing_ van de middelen tot goedmaking 
van de mtgaven, begrepen in de begrooting 
van Nederlandsc)l-Indie voor het dienst
jaar 1920. (Hoofdstuk II. Middelen in 
Nederlandsch-Indie.) S. 102. 28 Fehr. 

Wij ziging en verhooging der definitief vast
gestelde hegrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1920 ten behoeve van den aanleg van 
tramwegen in Noord-Cheribon, van Tji
teureup 1 aar Madjalaja (Preanger Regent
schappen) en van Siholga over Batane
Taroe naar Padang-Sid mpoean (Tapa
noeli) . S. 103. 28 F ehr. 

Wijziging en verhooging van het Iste hoofd
stuk der begrooting van uitgaven ·rnn 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 
1920. S. 265. 29 Mei . 

Wijziging. en verhooging van de hegrooting 
van mtgaven van Nederlandsch-Indie 
voor het dienstjaar 1920. S. 641. 30 Juli. 

Wijziging en verhooging der begrooting van 
uitgaven en middelen va.n Nederlandsch
Indie voor het dienstjaar 1920. 

s. 642. 30 Juli. 
Verhooging van het kredietbedrag ter voor

ziening van het kastekort van den In
dischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1920. S. 938. 31 Dec. 

Verhooging der begrooting van uit$aven 
van Nederlandsch-Indie voor het dienst
jaar 1920. S. 945. 31 Dec. 

Voorziening in het kastekort van den In
dischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1921. S. 937. 31 Dec. 

Nadere wijziging en verhooging van de 
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koloniale huishouclelijke begrooting van 
Suriname voor het clienstjaar 1918. 

S. 268. 29 Mei. 

Verhooging van het kreclietbedrag ter voor
ziening in het kastekort van den Suri
naamschen clienst hier te lande, geclurende 
de jaren 1919, 1920 en 1921. 

S. 643. 30 Juli. 

Vaststelling van cle koloniale huishouclelijke 
begrooting van Suriname voor het clienst
jaar 1920. S. 88. 26 Febr. 

Aanvulling en verhooging van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Suriname 
voor het dienstjaar 1920. 

S. 640. 30 Juli. 

Vaststellin~ van het slot der rekening van 
cle kolomale uitgaven en ontvangsten voor 
Cura~o over het dienstjaar 1915. 

S. 266. 29 Mei. 

Wijziging en nadere verhooging van de 
koloniale huishoudelijke begrooting van 
Cura9ao voor het clienstjaar 1918. 

S. 202. 16 April. 
Verhooging van cle koloniale huishoudelijke 

~egroo'ting voor Cura~o voor het clienst
Jaa.r 1919. S. 204. 16 April. 

Vaststelling van de koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cura~o voor het clienst
jaar 1920. S. 89. 26 Febr. 

Verhooging van cle koloniale huishoudelijke 
begrooting van Cura~o voor het dienst
jaar 1920. S. 636. 30 Juli. 

Voorziening in het kastekort van den Cura
~oschen clienst hier te lande gedurende 
de jaren 1920 tot en met 1922. 

S. 936. 31 Dec. 
Belastingen. ( Gemeentelijke) Missive van den 

l\iinister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten der provincien betref
fende verhooging van den prijs van cliensten 
door openbare lichamen aan derden be
wezen. 5 Jan. 

- Missive van den l\iinister van Binnenland
sche Zaken aan de Geel. Staten der provin
cien betreffende plaatselijke belastingen. 

7 Sept. 
- Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
betreffende gemeentelijke opcenten op de 
grond- en personeele belasting. 12 Nov. 

Belastingen. (Rijks) Wet houdende bepalin
gen ter voorkoming van dubbele belasting. 

S. 192. 16 April. 
- Wet houdende verlenging van den termijn, 

waarvoor de verdecligingsbelastingen, krach
tens de wet van 11 April 1919, S. 171, 
worden geheven, benevens voorzieningen ten 
aanzien van de bestemming van cle opbrengst 
dier belastingen alsmede t en aanzien van 
de verevening van cle kosten en uitgaven 
der krachtens de Leeningwet 1919. S. 46, 
uitgegeven leening. S. 342. 5 Juli. 

- Wet houdencle wijziging der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad J 

n°. 38). S. 344. 5 Juli. 

- Besluit ter bekenclmaking van den tekst 
der bepalingen, betreffende het Leeningfonds 
1914, ingesteld bij artikel 31 der Leeningwet 
l!H4 (Staatsblad n'. 612). S. 688. 6 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van nieuwe bepa• 
lingen omtrent het personeel van de ad
ministratie der clirecte belastingen, invoer
rechten en accijnzen. 16 Sept. 

- Zie ook : Divi,dend- en tantiimebelasting. 

I nkcmstenhelasting. 
Oarlcgswinstbelasting. 

Personeele ~elaBting. 

Beroepswet. Zie Ongevallenverzelcering. 
,, Raden van Beroep. 

Bevolkingsregisters. Besluit tot vaststelling 
van voorschriften omtrent het houclen van 
bevolkingsregisters. S. 698. 11 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 14) . 

S. 699. 11 Aug. 

- Missive van den Minist er van Binnenland
sche Zaken aan de gemeentebesturen aan
gaande voorschriften betreffende bevolkings
boekhoucling. 27 Aug. 

Bewakingsgebieden. Wet houdende naclere 
voorzieninien betreffende de grensbewaking. 

S. ll . 10 Jan. 
In werking treden. 65 . ll Febr. 

124. 22 l\irt. 

Borgtocbtenwet. Besluit tot nadere uitvoering 
van artikel 1, tweede lid, der wet van den 
7den Juni 1919 (Staatsblad n°. 317). 

S. 782. 12 Oct. 

Boterhandel en Margarine. Besluit tot wijzi
ging van het K. B. van 17 Juli 1912 (Staats
blad n°. 263). S. 84. 21 F ebr. 

Boscbwet. Arrest van den Hoogen Raad. -
In de bewijsmiddelen komt niets voor, waaruit 
kan worden afgeleid, dat de door bekl. ge
kochte boomen ter uitvoering clier koopover
eenkomst aan bekl. zijn geleverd, welke 
levering toch had moeten blijken om aan te 
mogen nemen, dat bekl. reeds voor het 
vellen eigenaar clier boomen was, gelijk aan 
hem was telastegelegd. 21 Juni. 

Bruggen. Zie Scheepvaart. 

Burgerlijke Stand. Missive van den l\iinister 
van Binnenlandsche Zaken aan cle Commis
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende afgifte van uittreksels uit de ge
boorteakten. 10 April. 

Burgerlijk Wetboek Wet tot wijziging van 
de termijnen bedoeld in de artikelen 523, 
526 en 549 van het Burgerlijk Wetboek en 
afschaffing der wet van 9 Juli 1855 (Staats
blad n°. 67). S. 148. 26 l\irt. 

- Wet houdende verbetering van de wet 
van den 26sten Maart 1920 (Staatsblad 
n°. 148), tot wijziging van de t ermijnen be
doeld in de artikelen 523, 526 en 549 van 
het BrlTgerlijk Wetboek en afschaffing der 
wet van 9 Juli 1855 (Staatsblafd n°. 67) 

S. 864. 4 Dec: 
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Burgerwachten. Missive van den :Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Burger
meesters betreffende declaraties voor de 
burgerwachten. 22 April. 

Caissonwet. Wet tot wt1ziging van de Caisson-
wet 1905, S. 859. 4 Dec. 

Cheque en girodienst. Zie Posterfjen. 
Consenten. Besluit tot wijziging van den al

gemeenen maatregel van bestuur. vastgesteld 
bij K. B. van 22 December 1917 (Staatsblad 
11° , 726). S. 243. 15 Mei. 

- Besluit, tot verleening van machtiging aan 
de Nederlandsche Uitvoermaatschappij om 
voorwaarden op te leggen. S. 297. 16 Juni 

- Besluit tot het verleenen van machtiging 
aan de Nederlandsche Uitvoermaatsrhappij 
om aan de overdrarhten tot uitvoer van 
eenige zuivelartikelen voorwaarden te ver• 
binden. S. 317. 25 Juni. 

;- Besluit tot, het verleenen van machtiging 
aan de Nederlandsche Uitvoermaatschappij 
om aan de overdrachten va~ vergunning~n 
tot uitvoer van dakpannen voorwaarden te 
verbinden. S. 689. 9 Aug. 

- Besluit houdende nadere vaststelling van 
heffingsbedragen, genoemd in het K. B. van 
25 J uni 1920 (Staatsblad n°. 317). 

S. 730. 27 Aug. 
Consignatien. Wet tot nadere wijziging van 

de wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad 
n°, 125). S. 329. 5 Juli. 

Consulaten. Besluit houdende het Consulaire 
Reglement. S. 81S. 15 Nov. 

Cooperatieve Vereenigingen. Zie l' ereenigingen. 
Corps diplomatique. Besluit houdende wijzi. 

ging van het K. B. van 25 April 1918, S, 266, 
alsmede voorbehoud tot tijdelijke afwijking 
van het Diplomatiek Reglement 1912 (Staats
blad n°, 289). S. 41, 27 Jan. 

- Besluit houdende : a. intrekking van het 
Diplomatiek Reglement 1912, S. 289, alsmede 
der Koninklijke Besluiten van 25 April 
1918, S. 226 en van 27 Januari 1920, S . 41 ; 
b, vaststelling van een nieuw reglement voor 
den Diplomatieken Dienst, S. 796. 23 Oct 

Cura~ao. Besluit tot wijziging van het be: 
sluit van 22 Maart 1915, S. 161, Publicatie , 
blad n°. 30, tot uitvoering voor de Kolonie 
Curayao van de wet van 18 Augustus 1885, 
S. 98. Pu blicatieblad 1886, n ''· 2, betreftende 
toepassing van de Crim.ineele W etgeving voor 
het Krijgsvolk te Water in de Kolonien en 
Overzees~he bezittingen van het Rijk. 

S. 36. 22 ,Jan. 
- Wet houdende wijziging van het Reglement 

op het Beleid der Regeering in de kolonie 
Cura,;ao, . S. 90. 26 Fehr. 

- Wet houdende wijziging van het Reglement 
op het beleid der Regeering in de kolonie 
f\iraQaO, S. 131. 26 Mrt 

-- Wet houdende regeling omtrent het behoud 
\'an uitzicht op Nederlandsch pensioen door 
onderwijzers biJ overgang naar bet bijzonder 
lager onderwij$ in de kolonie Suriname of 
in de kolonie Ctora,;:ao, zoomede omtrent de 
mate van vergelcling met Nederlandsch pen
sioen van vroeger krachtens detacheering 

in 's Rijks koloni ~n bewezen 
S. 280. 

diensten. 
29 Mei. 

·- Besluit tot nadere wijziging van het K onin-k 
lijk beslnit van 2 Febrnari 1911 (Staatsblad 
n°. 41) houdende vaststelling van bepalingen. 
ter uitvoering van de Surinaamsche en 
Cura ,;aosche Comptabiliteitswetten. voor zoo
veel de ontvangsten en uitgaven betreft. 
overeenkomstig die wetten in Nederland te 
doen. S. 834. 29 Nov .. 

Zie ook : Begrootinqen en R ekeningen. 
Pens ioenen. 
Po.,terijen. 

Diersoorten. Zie 1Andl;o1tw. 

Dividend- en tantieme-belasting. Wet tot 
aanvulling der Wet op de Dividend- en 
Tantieme-belasting 1917. S. 160, 26 M.rL 

Domeinen. Wet tot goedkeuring van de over
eenkomst van ruiling van domeingrond onder· 
Gil7.e, gesloten met W. C. H. l<. baronesse 
van der Barch aldaar. S. 188. 16 April. 

- Wet tot goedkeuring van den verkoop aan 
het Hoogheemraadschap ,,Waterland' van 
oppervlakten voormaligen vestinggrond onder· 
Ransdorp. S. 2'! L 29 Mei. 

- Wet tot ,goedkeuring van de overdracht 
door rniling van gronden te Geertruidenberg. 
aan die gemeente. S. 633. 30 Juli .. 

- Wet tot goedkeuring ,an den onderhand
schen verkoop van domeingrond onder 
Ginneken aan de Nederduitsche Hervormde 
Kerk aldaar. S. 674. 30 Juli .. 

- Wet tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop aan bet Roomsch-Katholiek 
Kerkbestuur van den Heiligen Joseph te 
Delfzijl, van voormaligen vestinggrond,lmda
straal bekend a ldaar: sectie C, n°. 2286,. 
groot 30,75 aren. S. 875. 4 Dec. 

- Wet tot goedkeuring van den onderhand
scben verkoop aan de gemeente Delfzijl van 
voormaligen vesting~rond, kadastraa!l be
kend gemeente Delfz,jl, sectie C, nos. 1384,. 
2287, 2165, 1980 en 1979, t e zamen groot 
1.06,94 H.A. S. 876. 4 Dec. 

- Wet tot goedkeuring van den onderhand
schen verkoop aan. de gemeente Rotterdam, 
van de Beneden-Heijplaat antler Pernis. 

S. 877. 4 Dec. 
- Wet tot goedkeuring van den onderhand

schen verkoop aan de gemeente Nieuwer
Amstel van de perceelen, kadastraal bekend : 
gemeente Nieuwer-Amstel, sectie :lv1, n°. 580,. 
en sectie G, nos. 504, /HO en 2011, te zamen 
groat 1.21.29 H.A. S. 990. 31 Dec .. 

Drankwet. Zie Sterke Drank. 
Drinkwaterleidingen. Wet tot toezegging van 

een renteloos voorschot (subsidie) aan de 
Naamlooze Vennootschap Waterleiding Maat
schappij ,,Tholen", gevestigd te Tholen, ten 
behoeve van den bouw eener waterleicling· 
voor de in die vennootscbap opgenomen 
gemeenten. S. 271. 29 Mei. 

Fabrieken enz. Missive van den Minister van 
Arbeid aan de Commissarissen der Koningin 
in de prJvincien betrellende mededeeling 
van Koninklijke bealuiten in zake beroep 
Hinderwet. 16 Mrt .. 
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- Arrest van den Ho;igen Raad. - Aan de 
bewijsmiddelen kan geen enkdP ;anwijzing 
ontleend worden, dat de inrichting op den 
telastegelegden datum ,n werking is gebracht, 
waaronder - waar ook art. 22 Rinderwet 
,,nc-Jerscheidt tuss'}hen in warking brengen en 
houden - niets anders kan worden verstaan, 
dan dat die inrichting in gebruik wordt ge
nomen na te voren a ls zoodanig niet in ge
bruik te ztin geweest. - Zie de cone!. 0. M. 
bovendien over de beteekenis van ,,lompen". 

22 Mrt. 
- Kooinklijk Besluit. - Bezwaren, door 

B. en W. ontleend aan den persoon des ver
zoekers, steunen niet op de Rinderwet en 
komen derhalve als weigeringsgrond niet 
in aanmerking. 14 Juli. 

- Besluit houdende beschikking op de be
roepen, ingesteld door .J. G. van den Berg 
en H. van den Berg, beiden te Nijmegen, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet 
houders dier gemeente van 22 November 
1918, waarbij aan laatstgenoemde en zijne 
rechtverkrijgendeu voo,waardelijk vergun
ning is verleend tot oprichting van eene door 
electriciteit gedreven inrichting tot het ver
vaardigen van schoenen en laarzen in het 
perceel aan de Hugo de Grootstraat nos. 
23 en 27, kad. bekend gemeente Hatert, 
sectie A, n°. 2781. · S. 701. 11 Aug. 

- Besluit houdende beschikking op de be
roepen, ingesteld door L. Tieter t e Bergam
bacht, Directeur der Naamlooze Vennoot
schap Chemische fabriek en Mod:>lwasscherij 
,,De Lelie" aldaar, tegen 1°. het besluit van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
van 2 Augustus 1919, waarbij aan de ge
noemde Naamlooze Vennootschap en hare 
rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver-gun 
ning is verlcend tot oprichting van een stoom
wasscherij en chemische tabriek op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Berg
ambacht, Sactie A, N°. 5306, en 2°. tegen het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, waarbij vorenbedoelde ver
gunning is ingetrokken. S. 702. 11 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van een krachtens 
ai-tikel 135 der Gemeentewet door den Raad 
der gemeente Enschede in zijne vergadering 
van 2 September 1918 vastgestelde veror
dening. S. 775. 5 Oct. 

- Koninklijk Besluit. - Bewaarplaatsen van 
oud ij zer, glas en dergelij ke artikelen be
hooren tot de inrichtingen, bestemd tot 
bewaring van afval, als bedoeld in art. :l 
sub VII; eene verordening, welke t en aa.n
zien van de oprichting van deze bewaar
plaatsen bepalin~J.n bevat van soortgelijke 
strekking als de .tlinderwet, betreft derhalve 
een onderwerp, dat reeds door de wet is ge
regeld, en is dus niet bestaanbaar. -5 Oct. 

Fabrieks- en Handelsmerk. Zie lndustrieele 
en intellectueele eigendom. 

Fondsen. Zie Begrootingen en Rekeningen. 
Gedistilleerd. Besluit houdende wijziging der 

bepalingen voor fabrieBen, waariu ged.istil
leerd noodig is tot het vervaard igen van 
extracten uit planten of deelen van planten . 

S. 87. 26 Fehr. 

et tot nadere regeling van de vrijstelling 
an invoerrecht voor gedistilleerd, waarvoor 
rijdom van den accijns wordt genoten. 

s. 161. 26 Mrt. 
- esluit houdende bepalingen omtrent in

e uitslag van gedistilleerd in- en uit entrepot· 
S. 614. 20 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
Juni 1912, S. 181 , houdende nadere aan

ijzing der kringen om branderijen waar 
·iilingen kunnen verricht worden . 

S. 813. 11 Nov. 

- et tot verhooging van den accijns. op het 
distilleerd en van de belasting op hout-

g est. S. 928. 31 Dec . 
GeUlleening. Zie 'Jemeente',e.ytuur. 

I ,, ook: Schnlrl (N!l.t.). 

Ge rtleentebestuur. Koninklijk Besluit . - Ged. 
Staten zijn niet bevoegd om, wanneer door 
~len met toepassin~ van art. 212, l• lid 
p,osten in uitgaa,f z1jn verhoogd, daartegen
orer posten in ontvang tevens te verhooiren; 

I
. zoodanig geval behooren overeenkomstig 

et 2• lid van genoemd artikel andere posten 
i uitgaaf in evenredigheid t e worden ver

inderd. 3 Jan. 
- esluit t.:>t schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Leeuwarden, van 
2i2 December 1919, H. n ~. ~7~ R/287, waa:rbij 
a.a. tot leden der Comm1SS1e van Toez1cht 
o~ het lager onderwijs in die gemeente werden 
qenoemd P. van der Molen en :M:ej . A. 
Oosterling, onderscheidenlijk onderwijzer en 
o~derwijzeres bij het openbaar lager onder-

!s
., s in die gemeente. S, 7. 7 Jan. 

- oninklijk Besluit. - Waar de wet in art. 

~ 
het onderwerp van het presentiegeld voor 

e leden van den gemeenteraad regelt, de 

f 
rgaderingen voor bijwoning waarvan het 
geven kan worden bepaalt en de vast
elliug van het bedrag, nadat de Raad is 

gehoord, opdraagt aan Ged. Staten, is de 
tpekenning van presentiegeld aan de leden 
vrn den Raad b,j raadsbesluit voor andere 
vfrgaderiugen uitgesloten. 14 Jan. 

- Koninklijk Besluit. - Waar art. 36 bepaalt 
dat de Raad bij de Kroon in beroep kan 
k!omen van een besluit van Ged. Staten, 
gbnomen krachtens art. 35 der Gemeentewet, 
n;i.oet het beroep niet-ontvankelijk warden 
vrrklaard wanneer het raadsbesluit, strekkend 

$ 
eventueel bij de Kroon te komen, was ge

men toen Ged. Staten nog geen uitspraak 
h dden gedaan. 14 Jan. 

- esluit tot vernietiging van het besluit van 
n Raad der gemeente Gorinchem van 

1 December 1916, waarbij is afgewezen het 
. rzoek van W. M. Beijerinck te Utrecht 

<:!r1 onthe:ffing van zijn aanslag over 1916 iu 
?r, plaatselijke directe beelastingen naar het 
i11komen te Goriuchem van 1 Augustus 

I 
6 af. S. 21. 16 Jan. 

- esluit tot schorsing van het besluit van 
n Raad der gemeente Amsterdam van 

1 December 1919, waarbij ter beschikking 
n Burgemeester en Wethouders dier cre
eente wordt gesteld een bed rag van f 100,000 

t n behoeve van het zenden van een trein 
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met levensmiddelen voor de noodlijdende kin. 
deren van de stad Weenen. S. 22. 16 Jan. 

- Koninklijk Besluit. - Onder deelenemen 
aan leveringen, bedoeld in art. 24, valt ook 
het uitvoeren eener overeenkomst, welke 
1·eeds v6f.r het aanvaarden van het raads
lidmaatschap was aangegaan. 23 Jan. 

- Besluit houdende beslissing dat, zoolang 
niet het hoofdstembureau overeenkomstig 
art . 38n Gemeentewet den uitslag der ver
kiezing opnieuw heeft vastgesteld, de Raad 
niet bevoegd is ten aanzien der vraag, wie 
als lid ,..al worden toegelaten, eene beslis
sing to n emen. 29 Jan. 

- Besluit tot intrekking van het K . B. van 
20 November 1919, n°. 54, S. 757, tot schor
sing van het besluit van den Raad der ge
meente 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 rondge
zonden. S. 53. 2 Febr. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Harderwijk van 
29 Januari 1920, n°. 1/3, strekkende tot 
wijziging van art. 1 van de Verordening rege
lende de inrichting der gemeentepolitie. 

S. 107. 2 Mrt. 
Vernietigd. 350. 6 Juli. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Verkoop 
van een onroerend goed in 1863 door een 
gemeente. Toestemming van Ged. Staten 
011der voorwaarde dat een derde een recht 
van uitweg zou krijgen zoowel in westelijke 
als in osstelijke richting, terwijl de gemeente 
voor dien derde slechts heeft bedongen een 
uitweg in oostelijke en een voetpad in weste
lijke richting. - Uitweg in 1918 van den 
rechtverkrijgende van bedoelden derde (ge
daagde in eersten aanleg) ook in westelijke 
richting. - Vordering van den rechtver
krijgende van den kooper (eischer in eersten 
aanleg )tot verklaring, dat hij is eigenaar 
van bedoeld perceel en dat hij niet verplicht 
is om de tegenpartij anders da,n in ooste
lijke richting over z1jn perceel te laten uit
wegen . - Verweer van gedaagde, dat ge
noemde verkoop in 1863 nietig is, omdat 
de gemeente niet heeft verkocht onder de 
voorwaarden, waaronder Ged. Staten d, n 
verkoop goedkeurden. - Waar de wet ner
gens a.an de overtreding van art . 194 Ge
meentewet volstrekte nietigheid verbindt, 
kan een derde, die bij den verkoop geen 
partij was, zich niet op de nietigheid der 
rechtshandeling beroepen. - Het regel
matie; gebruik va.11 den uitweg door gedaagde 
of ziJn rechtsvoorgangers staat aan de door 
eischer ingestelde actie negatoria niet in 
den weg, waar verkrijging door verjaring 
van de erfdienstbaarheid van uitweg door 
de wet is verboden . - Buurtweg, van uods
her eigendom van een gemeente. - Door de 
beslissing dat geschiedkundig, bij ontbreken 
van andere eigenaren, de beheerende ge
meente a.ls eigenares van een buurtweg mo·et 
worden aangemerkt, kan geen der in het 
middel aangehaalde artt. geschonden zijn. -
Schrijffout in de Cassati . -dagvaarding. 

4 Mrt. 
H,20. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Wieringen van 
2 December 1919, strekkende tot vaststelling 
van een suppletoir kohier van den hoofde
lijken omslag dier gemeente over 1919, en 
van het besluit van de Gedep. Staten van 
Noordhplland van 18 Februari 1920, no. 28, 
tot goedkeuring van dat kohier. 

s. 118. 19 l\frt. 
Vernietigd. 256. 25 Mei. 

- Koninklijk Besluit . - Ook al is het bouwen 
door het gemeentebestuur van een ambts
woning voor den secretaris, voor welken 
bouw grond is aangekocht, door de omstan
digheden gerechtvaardigd, toch is aan het 
besluit tot dien aankoop, zooals het daar 
ligt, door Ged. Staten terecht goedkeuring 
onthouden, waar de huur die blijkens het 
raadsbesluit voor de woning zou worden 
betaald, geheel onvoldoende zou zijn om de 
jaarlijksche uitgaven, die de bouw voor de 
gemeente tot gevolg heeft, te dekken. 9 April. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 

I Meerssen van 3 October 1919, strekkende 
tot toekenning van bijdragen aan werk
liedenorganisaties ter ondersteuning van 
sakende arbeiders. S. 209. 21 April. 

Vemietigd. 291. 11 Juni. 
- Koninklijk Besluit. - Waar het door 

appellant als hoofdonderwijzer aan een rijks
opvoedingsgesticht gegeven onderwijs niet 
in de eerste plaats of vooral beoogt den 
leerlingen de noodige kennis bij te brengen, 
doch veel meer ten doe! heeft aard en om
vang der hun toebedeelde kennis te con
stateeren, kan hij niet worden geacht te 
zijn ,,onderwzer voor het lager onderwijs" 
in den zin van art. 23 1e lid sub i. 23 April. 

- Koninklijk Besluit. - Ook al kan het ge
heele complex der gronden, door eene ge
meente aangekocht, niet dadelijk in het 
belang der volkshuisvesting worden aange
wend, dan volgt daaruit niet, dat het ge
meentebelang niet wordt gediend door den 
aankoop van de gezamenlijke gronden, 
wanneer vaststaat eenerzijds dat de koop
som met hetpog op de waarde van den grond 
billijk is te achten, anderzijds dat eene 
loonende exploitatie verzekerd is. 29 April. 

-- Koninklijk Besluit. - De vroedvrouw be
hoort vrij te blijven in het bepalen van haar 
honorarium voor diensten buiten de armen
praktijk bewezen, zoodat het niet aangaat 
haar met betrekking daartoe in hare in
structie een band aan te leggen. 3 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - In art. 3 
onder 11° dezer Verordening op de retri
butieheffing in de gemeente Tilburg komt 
ondubbelzinnig de bedoeling van den ge
meentewetgever tot uitdrukking om voor 
het daarin omschreven gebruik van den 
openbaren weg belasting te heffen. - Het 
heffen eener belasting voor het houden van 
verkoopingen aan den openbaren weg, 
zoodat deze door het publiek wordt inge
nomen, is niet in strijd met art . 238 Ge
meentewet. - De instrumenteerende amb
tenaar moet worden aangemerkt als degene, 

7(1 
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die den verkoop houdt. -Art. 248 Gemeente
~_et stelt de daa~~n omschreven heffingen ge• 
hJk met plaatseliJke belastingen, niet alleen 
wat betreft de toepasselijkheid der artt. 
232-237, doch ook wat betreft de andere artt. 
omtrent belastingen, b.v. art. 271. 3 Mei. 

- K oninklijk Besluit. - Waar de wet in 
art . 58 der Gemeentewet het onderwerp van / 

' het presentiegeld voor de leden van den ge• 1 
meenteraad regelt, de vergaderingen voor 
bijwoning waarvan het gcgeven kan worden, 
bepaalt en de vaststelling van het bedrag, 
naaat de raad is gehoord, opdraagt aan Ged. 
Staten, is de toekenning van presentiegeld 
aan de leden van den raad bij raadsbesluit 
voor andere vergaderingen uitgesloten. 

14 Mei . 

- Besluit tot vernietiging van de verordening 
van de gemeente 's-Gravenha~e, dd. 3 Fe
bruari 1919, nader gewijzigd b1j verordening 
van Iii Au~stus 1919, strekkende tot wijzi
ging van cte Algemeene Politie-verordening 
V'ln 's-Gra.venhage. S. 245. 18 Mei. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Harderwijk van 29 Januari 1920, n". 1/3, 
strekkende tot wijzioing van artikel 1 van 
de Verordening, regeYende de inrichting der 
gemeentepolitie. S. 255. 22 Mei. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Raad van Utrecht van 
1 December 1919, strekkende tot het in be
ginsel goedkeuren van het bestemmen van 
een terrein voo1· vestiging van eene electrische 
centrale. S. 284. ~9 Mei. 

- Koninklijk Besluit. - Waar vaststaat dat 
de betrokkene ook na het aanvaarden van 
zijn lidmaatschap van den raad arbeid ten 
behoeve der gemeente heeft verricht en aan 
haar materialen heeft geleverd, terwW hij 
ook zijn personeel ter beschikking heeft ge
steld voor het door een derde aangenomen 
gemeentewerk, wordt aan deze levering het 
oorspronkelijk karakter niet ontnomen door 
het feit dat hij later heeft verklaard de met 
dien derde aanvankelijk overeengekomen 
vergoeding niet te zullen aanvaarden. 4 Juni. 

- Koninklijk Besluit. - Het verleenen van 
steun door eene gemeente aan de noodlijdende 
bevolking van een vreemd land is niet toe
laatbaar , daar bij deze uitgaaf geen gemeente
belang, noch direct, noch indirect. is be
trokken. 4 Juni. 

- Koninklijk Besluit. - Van het onderhavig I 
raadsbesluit zal bet gevolg zijn, dat de ge- 1 
meenteontvanger eene algemeene machti
ging verkrijgt om, zoo hlj slecbts voorzien 
is van een schriftelijke verklaring, niet eene 
van B. en W. maar van den Burgemeester 
allMn, bij eene aangewezen bankvereeniging, 
tot een ongelimiteerd bedrag en terwijl om
trent de te betalen rente niets van te voren 
is bepaald, geld op te nemen, zonder dat op 
deze opnemingen, kracbtens bet bepaalde in 
art. 194a, de goedkeuring van Ged. Staten 
noodig zal zijn en ook zonder dat deze op• 
nemingen in de gemeentebegrooting en reke
ning bare afspiegeling zullen vinden. - Eenc 
z66 ver gaande vrijheid aan den gemeente-

ontvanger om gelden voor de gemeente op 
te nemen verdraagt zicb nocb met art . 194a, 
nocb in het algemeen met de voorschriften 
der Gemeentewet over de begrooting en 
de comptabiliteit. - Voorts za l volgens bet 
raadsbesluit de ontvanger eene algemeene 
macbtiging ontvangen tot storting bij een 
aangewezen bankvereeniging van overtollig 
kasgeld, ten aanzien van welke stortingen 
dan het bepaalde bij art. 114 2e lid der ge• 
meentewet uitzondering zal lijden . - Ook 
deze vrjjheid reikt veel verder dan . de Ge
meentewet in art . 114bis gedoogt, daar dit 
voorschrift niet toelaat de daarin vervatte 
uitzondering algemeen te maken en haar 
uit te strekken tot de inkomsten, ontvang
sten en b talingen in het algemeen; zonder 
eenige aanwijzing of beperking hoegenaamd. 

I 21 Juni. 

- Arrest van den Hoo~en Raad. - Wanneer 
· eene verordening niets inhoudt omtrent 
bet tijdstip barer inwerkingtreding, treedt 
zij volgens art. 174 der Gemeentewet eerst 
in werking op den derden dag na <lien der 
afkondiging en kan dus niet worden toege• 
past. op een feit binnen dien termijn gepleegd. 

21 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Art. 7 
der Grondwet laat onverkort de bevoegdheid 
va,n den gemeentelijkcn wetgeYer om de 
verspreiding van gedrukte stukken op de 
openbare straat, zonder haar in het alge• 
meen te verbieden of van een voorafgaand 
verlof afhankelijk te stellen, te onderwe pen 
aan voorscbriften in bet belang der openbare 
orde. - De grenzen van dit art. heeft de , 
Gemeenteraad, gebruik makende van de 
hem door art . 135 Gemeentewet verleende 
en door art. 7 Grondwet onaangetaste be
voegdheid, i. c. niet overschreden. - De 
vraag of de openbare orde i. c. de bier voor
geschreven beperking vordert, betreft de doel
matigheid der verbodsbepaling, welke niet 
staat ter beoordeeling van de recbterlijke 
macht. 26 Juni. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Ged. Staten der provin
cien, betreffende gemeentelijke geldleening. 

29 Juni. 

- Besluit betreffende middellijke deelneming 
in strijd met art. 24 der Gemeentewet, aan 
een aanneming ten beboeve der gemeente. 

4 Juli . 

- Wet tot wijziging van art. 17 der Gemeente• 
wet. S. 331. 5 Juli. 

- Besluit tot vemietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Utrecht van 20 
November 1919, strekkende tot het in be
ginsel goedkeuren van bet beste=en van 
een terrein aan het Merwedekanaal voor 
vestiging van eene nieuwe electriscbe cen • 
trale. S. 626. 29 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van bet formulier 
van afkondiging van plaatselijke verorde
ningen op de keuring van waren. 

S. 685. 5 Aug. 

- Besluit tot toekenning eener uitkeering 
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aan gemeenten uit de opbrengst der OOTlogs. 
winstbelasting. S. 686. 6 Aug. 

Gewijzigd. 727. 27 Aug. 
Idem. 771. 2 Oct. 

Besluit tot vaststelling van het formulier 
van a.tkondiging van plaatselijke verorde
ningen tot uitvoering van de Vleeschkeurings
wet lStaatsblad 1919, n ''. 524). 

S. 706. 12 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van de besluiten 
van den Raad der gemeente Zwolle van 22 
September 1919 en 22 December 1919, waar-· 
bij onderscheidenlijk een nieuwe algemeene 
politie-verordening werd vastgesteld en een 
tweetal artikelen dier verordening werden 
gewijzigd. S. 726. 26 Aug_ 

- Koninklijk Besluit. - Bij gebreke van voor
schriften omtrent de opheffing van een ge
meenschappelijke regeling is het niet aan
neembaar, dat de regeling naar de bedoeling 
der betrokken gemeenten ook zoude blijven 
gelden indien de omstandigheden zoodanig 
veranderen dat de meerderheid der partijen 
geenerlei belang meer bij de regeling heeft. 
In verband daarmede wordt de onder
werpelijke regeling vervallen verklaard en 
bepaald dat de raden der gemeenten zich 
over de gevolgen daa,rvan zullen hebben te 
verstaan. 3 Sept. 

- Besluit tot schorsing van de besluiten vaa 
den Raad der gemeente H eer van 4 Maart 
1912, in zake de benoeming van eene Com
missie van Voorbereiding en van 26 Juni 
1912 en 2 Augustus J.920, tot vaststelliilg 
van eene verordening betreffende de be
voegdheid en den werkkring van die Com
missie. S. 735. 6 Sept. 

- Koninklijk Besluit. - Ten onrechte hebben 
Ged. Staten goedkeuring aan een gemeente
begrooting onthouden op grond dat de op 
die begrooting uitgetrokken jaarwedde van 
den veldwachter niet voldoet aan de door 
hen bij rondschrijven aan de gemeentebe
sturen gestelde minimum-eischen : door niet, 
onafhankelijk van het rondschrijven, op
zettelijk de vraag te overwegen of er al dan 
niet termen aanwezig zijn om bepaalde~jk 
voor de onderwerpelijke gemeente in de 
gegeven omstandigheden aan te nemen dat 
de op de begrooting gebrachte jaarwedde 
van den veldwachter onvoldoende moet 
worden geacht, hebben zij de aan hun oordeel 
onderworpen vraag beslist bij wege van alge
meene dispositie, en niet, zooals de aard 
van het hun toegekend recht van onthouding 
van goedkeuring eischt, op grond van om
standigheden, waaronder elk individueel 
geval zich voordoet. 13 Sept. 

- Koninklijk Besluit. - Aangezien er, toen 
de Raad de werpelijke gronden voor een 
prijs van f 2000 per H.A. te koop aanbood, 
alleszins aanleiding bestond voor het ver
moeden, dat bij openbare veiling geen 
hoogere opbrengst zou worden verkregen, 
kan de Raad niet gezegd worden het gemeen
tebelang niet behoorlijk te hebben behartigd 
op grond van de omstandigheid dat na be
doeld raadsbesluit eE)n bod van f 3000 per 
H.A. is ingekomen. 17 Sept. 

- Koninklijk Besluit. - Ged. Staten hebben 
terecht den post van jaarwedden van de 
veldwachters op eene gemeentebegrooting 
verhoogd, waar in de onderhavige, zeer uit
gestrekte, gemeente Pit politietoezicht niet 
naar behooren door twee gemeenteveld
wachters kan worden uitgeoefend, en in het 
tekort uiet kan worden voorzien door in 
de gemeente aanwezige politietroepen en 
rijksveldwachters, waarover het gemeenbe
bestuur geen zeggenschap heeft, en die 
daarenboven ook een andere functie in die 
gemeente hebben dan die door de gemeente
vcldwachters te vervullen. 23 3ept. 

- Koninklijk Besluit. - Er zijn geen voldoende 
t <"rmen aanwe,ig om in eene i'lstructie voor 
de gemeente-vroedvrouwen op te nemen 
eene bepaling betreffende het geval dat eene 
vroedvrouw, in eene verlossing geroepen 
wordende, de gevraagde hu Ip weigert omdat 
men haar niet vooruit betaalt, waar de in
structie reeds eene bepa.ling inhoudt ter 
voorkoming van wangedrag, verzuim of 
nalatigheid der vroedvrouw in hare betrek
king. 28 Sept. 

- Besluit tot vemietiging van art. 16 van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van den Raad d er gemeente Veenendaal, vast
ge~teld op 24 Mei 1904. S. 765. 30 Sept. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Schaesberg van 
6 October 1920, tot toewijzing van een der 
gemeentewoningen, oorspronkelijk bestemd 
voor de gemeente-politie, aan den Directeur 
van Openbare Werken, a ldaar. 

S. 805. 28 Oct. 

- Koninklijk Besluit. - Ter bepaling van 
de' vraag, of de termijn van dertig dagen, 
bedoeld in art. 209 p, art . 200 der Gemeente
wet, is in acht genomen, is niet beslissend 
de dagteekening van het raadsbesluit tot 
het instellen van beroep, maar de <lag, 
waarop het beroepschrift bij de Kroon is 
ingekomen. 2 Nov. 

- Bsluit tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente 's-Gravenhage van 
7 September 1920, strekkende tot vast
stelling van eene ,, Verordening op de Monu -
menten in de gemeente 's-Gravenhage. 

S. 814. 12 Nov. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - De be

paling eener gemeenteverordening, welke in 
hare algemeenheid handelingen verbiedt 
(i . c. het venten enz. van gedrukte stukken) 
ook dan wanneer zij elk karakter van open
baarheid missen en de openbaa.rheid daarbij 
in geen enkel opzicht is betrokken, mist 
verbindende kracht . - Al draagt het hoofd
stuk der verordening, waarin bovenbedoelde 
bepaling voorkomt, het opschrift ,,Straat
politie" en al mocht hieruit de bedoeling van 
den gemeenteraad blijken, om bij dit voor
schrift uitlsuitend een regeling te geven met 
betrekking tot de openbare straten en wegen' 
deze beperking is niet in den duidelijken 
tekst van het artikel neergelegd. - Gedeelte
lijk verbindbaarheid nl. voorzoover betreft 
openbare straten, door den H. R. verworpen 
(anders Rb.) 29 Nov. 

76* 



G ALPH.ABETISCH REGISTER VOOR 1920. 1204 

- Koninklijk Besluit. - Art. 19, tweede lid, ' 
der Gemeentewet. - Toelating als lid van 
den gemeenteraad , waar van het vo01nemen 
om het hoofdverblijf naar een andere ge
meente over te brengen, niet is gebleken. 

f\ Dec. 

- Koninklijk Besluit. - Wanneer de finan
cieele toestand eener gemeente eischte, dat 
uitgaven, die niet van onafwijsbare nood
zakelijkheid zijn, moeten worden vermeden, 
kan de uitgaaf voor het oprichten van een 
openbaar slachthuis niet worden goedge
keurd. 10 Dec. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den Raad der gemeente Veenendaal,_ van 
1 November 1920, om het salaris der ambte
naren ter secretarie dier gemeente naar den 
maatstaf van bet desbetretlend raadsbesluit 
van 23 April 1918 niet uit te betalen en de 
regeling van het salaris dier ambtenaren, 
vastgesteld bij dat raadsbesluit in te trekken. 

S. 895. l;; Dec. 

Besluit tot vernietiginglvan het besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Wormerveer van 30 Augustus 1920, waarbij 
besloten is om op 31 Augustus niet van de 
openbare gemeentegebouwen te vlaggen. 

S. 901. 16 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - In art. 238 
Gemeentewet wordt gedoeld op een gebruik 
of genot overeenkomstig de bestemming 
van het gemeentewerk en dus, waar het de 
openbare straat betreft, een gebruik of genot 
in overeenstemming met de verkeersdoel
einden, die bij den gemeentelijken straataan
leg voorzitten. - Van zoodanig gebruik of 
genot is geen spra,ke bij heffing van rech ten 
voor het hebben van balcons of erkers boven 
de openbare straat: het gebruik betreft de 
luchtruimte boven de straat en het genot 
betreft niet de straa t overeenkomstig hare 
bestemming als verkeersmiddel. - Terug
vordering der geheven rechten als onver
schuldigd betaald. Hi Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - De Alg . 
Politieverordening der gem. Amsterdam ge
biedt den bonders van een Jocaliteit die tot 
winkel wordt gebruikt, niet zorg te dragen, 
dat op de in die verordening verm'3lde tijd 
stippen in die localite it geen bedrijfshande
lingen worden verricht. - Hun wordt slechts 
de verplichting opgelegd, om zorg te dragen, 
dat op bovenvermelde uren geen bezoekers 
meer in de localiteit worden toegelaten of 
deze door de daarin dan aanwezige bezoekers 
wordt ontruimd. 20 Dec. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad der gemeente Rijssen van 
11 Mei 1920 n·' . 371b tot publieke verhuring 
van het gemeentelijk slachthuisgebouw al
daar. S. 907. 22 Dec. 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente 
Amsterdam met deelen van de gemeenten 
Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, 
Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel, een ge
deelte van het open IJ en van de Zuiderzee, 
benevens met de gemeenten Buiksloot, 
Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer 
en Sloten. S. 919. 28 Dec. 

- Wet tot wijziging van de Gemeentewet en 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

S. 923. 30 Dec. 

- Koninklijk Besluit. - Door verdubbeling 
van het sedert 1918 door de gemeente 
's-Gra,venhage aan de vereeniging ,,het 
Residentie-orkest" toegekend subsidie wordt 
niet de gemeentelijke steun aan die vereeni
ging uitgebreid, maar wotdt deze thans ver
leend in ongeveer dezelfde mate als sedert 
1913 in de bedoeling lag van het gemeente
bestuur : nu aangenomen moet worden dat 
een goed beheer der gemeentefinancien zich 
niet bepaaldelijk verzet tegen het verleenen 
van deze betrekkelijk geringe verhooging 
van subsidie en vaststaat dat de vereeni
ging werkzaam is in het algemeen belang 
van de ontwikkeling van het muziekleven 
in de residentie, wordt de su bsidiever
hooging alsnog goedgekeurd. - Het sub
sidie aa n de ,,Nationale Opera" wordt niet 
goedgekeurd, nit overweging dat deze onder
neming voor de volksontwikkeling in het 
algemeen en voor het muziekleven te 's-Gra
venhage in het bijzonder niet die beteekenis 
heeft en niet aan die a-lgemeene behoefte 
voldoet als het Residentie-orkest, dat voorts 
aan bet algemeen nationaal karakter van 
deze operavereeniging geen groote beteekenis 
kan worden toegekend, en dat het feit dat 
de vereeniging haar hoofdzetel in den Haag 
heeft gevestigd niet van voldoend belang is 
voor de gemeente om een gemeentelijke 
subsidie te rechtvaardigen. 30 Dec. 

ZiP ook : I!'abrieken . 
Onderwijs (lager) . 
Mijnen_ 
Sterke drank. 
Volksgezondheid. 

Gemeentegrenzen. Wet tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Delft, Schipluiden 
en Pijnacker en opheffing van de gemeenten 
Hof van Delft en Vrijenban. 

S. 644. 30 Juli. 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente Am
sterdam met deelen van de gemeenten West
zaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder
Amstel en Nieuwer-Amstel, een gedeelte 
van het open IJ en van de Zuiderzee, be
nevens met de gemeenten Buiksloot, Nieuwen
dam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten. 

· S. 919. 28 Dec. 
Gemeenteverordeningen. Zie Gemeentebestu·ur. 

Geneeskundig Staatstoezicht. Besluit tot na
dere wijziging van het K. B. van 26 Maart 
1895, S. 37, tot aanwijzing van eenige ge
tuigschriften en diploma's als bedoeld in de 
artikelen 3 en 9 der wet van 25 December 
1878, S. 222, houdende regeling der voor
waarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van arts, tand&rts, apotheker, vroedvrouw 
en apothekersbediende, aangevuld bij de 
wetten van 28 Juni 1881, S. 103 en van 
26 October 1889, S. 137 en gewijzigd bij de 
wetten van 12 December 1892, S. 261 , 
21 Juni 1901, S. 157, 27 April 1904, S. 81, 
16 Juli 1907, S. 212 en 28 April 1913, S. 166, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
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K. B. van 22 M.aart 1917 (Staatsblad n°. 246). I 
\ S. 178. 13 April. 

- Besluit tot intrekking: van het besluit van 
26 October 1918, S. 557, tot vaststelling 
van de tijdelijke wijzigingen en aanvullingen 
van de vierde uitgave van de Nederlandsche 
Pbarmacopee. S. 682. 3 Aug. I 

niet staat t er beoordeeling van de recbter
lijke macbt. 26 Juni. 

Grootboeken. Zie Sch '.tld (Nat .). 

Handelmaatschappij. Wet houdende be
kracbtiging eener overeenkomst met de 
Nederlandscbe Handel-Maatscbappij voor 
den verkoop in Nederland van de voor 
Landsrekening in Nederlandscb-Indie ge
wonnen voortbrengselen van land- en mijn
bouw, na afloop van de overeenkomst, be
krachtigd bij de wet van 27 November 1919 
(Staatsblad n°. 783). S. 944. 31 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement I 
voor de Rijkskweekscholen voor Vroed- I 
vrouwen, vastgesteld bij besluit van 21 
Juli 1902, S. 157, laatstelijk gewij zigd bij 
besluit van 24 Augustus 1916 (Staatsblad 
n°. 422). S. 801. 27 Oct. ' Handels- en fabrieksmerken . Zie I ndu8trieele 

- Besluit tot wijziging van bet besluit van ! en intellectueele eigendom. 
12 Februari 1879, S. 36, laatstelijk gewijzigd I Handelsregister. Wet tot wijziging van de 
bij Besluit van 11 Maart 1914, (Staatsblad I Handelsregisterwet 1918. S. 151. 26 :Mrt. 
n° . 148). · S. 802. 27 Oct. I 

- Zie ook: Ziekten (Besiriettelijke). 

Geslachtswet. Arrest van den H oogen Raad. 
- Waar art. 2, 4° lid der genoemde wet vor
dert, dat van de noodslacbting kennis worde 
gegeven ,,dadelijk bij de slacbting", moet 
aan dit voorschrift de beteekenis worden 
toegekend, dat zoolang bet werk der slachting 
nog voortduurt, de kennisgeving nog tijdig 
kan gescbieden. - In art. 13 wordt de 
slaobting als niet geeindigd aangemerkt, 
zoolang het geslachte vee ni3t in kleiner 
clan vierendeelen ls verdeeld. - Het Hof, 
het geval van n oodslachting aanwezig oor
deelende en daarbij kenlijk mede beklaagde's 
beroep op het ontbreken van tjjd om de 
voorschriften der wet omtrent de vooraf
gaande aangifte en betaling te vervullen, 
aannemelijk aoh tende, beeft met juiste toe
passing der artt . 2 en 13 bet bewezen , feit 
niet strafbaar verklaard. - Niet-toepasse
lijkbeid van art. 40 Sr. 12 April. 

Grenzen. Wet houdende nadere voorzieningen 
betreffende de grensbewaking. 

S. 11. 10 Jan 
In werking treden. S. 124. 22 Maart 

Besluit tot aanwijzing van bewakingsge 
bieden als bedoeld in artikel l der wet van 
10 Januari 1920 (Staatsblad n°. 11). 

S. 65. 11 Fehr. 

Grondwet. Arrest van den Hoogen Raad. -
Door de tijdsaanduiding in de dagvaarding 
,,omstreeks 11 ¼ uur" wordt te kennen ge
geven een tijdstip betzij kort voor, hetzij 
kort na 11 ¼ uur, doch in elk geval een tijd
stip vallende tusscben 11 en 11 ½ uur. -
Art . 7 der Grondwet laat onverkort de be
voegdheid van den gemeentelijken wetgever 
om de verspreiding van gedrukte stukken 
op de openbare straat, zonder haar in bet 
algemeen te verbieden of van een vooraf
gaand verlof afhankeljjk te stellen, te onder
werpen aan voorschriften in bet belang der 
openbare orde. De grenzen van <lit art. 
heeft de Gemeenteraad, gebruik makende 
van de hem door art. 135 Gemeentewet ver
leende en door art. 7 Grondwet onaange
taste bevoegdheid, i. c. niet over~chreden .. - 1' 

De vraag of de openbare orde 1. c. de bier , 
voorgeschreven beperking vordert, betreft ' 
de doelmatigbeid der verbodsbepaling, welke , 

- Besluit houdende vaststelling van voor 
schriften, als bedoeld bij artikel 23 van de 
Handelsregisterwet 1918 (Staa t sblad n°. 
493) . S. 763. 29 Sept. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 2, derde 
lid, sub b en c, der Handelsregisterwet 1918 
(Staatsblad n°. 493). S. 764. 29 Sept. 

Hinderwet. Zie r,'abrieken. 

Hondsdolheid. Missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
Commissarissen der Koningin in de provin
cien betreffende bepalingen omtrent bonds
dolbeid. 27 Jan. 

....: '\Vet boudende bepaling:en tot regeling va11. 
bet Veea rtsenij ku ndig Staa tstoezich t. 

s. 153. 26 Mrt. 

Houtgeust. Zie <Jedistilleerd. 

Huurcommissie-en huuropzeggingswet. Arrest 
van den Hoogen Raad. - Is een perceel. 
bestaande uit winkelbuis met woning en 
pakbuis een ,,wonin&." in den zin der Huur 
commissiewet? - Ja... ... 19 Jan. 

- Besluit tot nadere w1Jz1gmg van den alge
meenen maatregel van bestuur, vastgesteld 
bij K. B . van 26 Mei 1917, S. 444 en gewij zigd 
laatstelijk bjj K . B. van 3 September 1918 
(Staatsblad n°. 539). S. 77. 14 Fehr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Verburing 
van een woning voor f 7.50 per week en een 
betaling in eens van f 100 voor een bij dat 
huurcontract tevens.bedongen overname van 
eenige goederen, welke slechts een waarde 
van f 44 hadden, zulks terwijl de buurprijs 
op 1 Januari 1916 f 7.50 per week bedroeg. 
Feitelijke vaststelling in het vonnis, dat be
doelde goederen slecbts ten deele als tegen
waarde voor bet bedongen bedra!L van f 100 
konden strekken. K enlijk beeft de 1.techtbank 
aangenomen, dat in werkelijkheid de rest van 
de f 100 als vergoeding voor het gebmik 
der woning bedongen was. 6 April. 

- Arrest van den Hoogcn Raad. - Gebruik 
van een woning in de Huurcommissiewet is 
niet te verstaan als gebruik door middel 
van eigen bewoning van den huurder met 
uitzondering van ieder andere wijze van 
gebruik. 21 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. - Wanneer 
de betaling door den huurder aan den ver-
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huurder van een zekeren som boven de 1 

huurprijs niet berust op eenige overeenkomst, 
waaraan de verhuurder heeft medegewerkt, I 
is niet bewezen, het bedingen (zelfs in den 
ruimsten zin genomen) van dit bedrag door 1 

den verhuurder, zelfs niet als de verhuurder 
dit meerdere geregeld van den huurder heeft 
aangenomen. - Tegen de vrijspraak hierop 
gegrond, dat het bedingen niet bewezen is, 
staat gewoon beroep in cassatie niet open. 

8 Nov. 

der Indische pensioen- en vVeduwen- e 1 

Weezenfondsen. S. 259. 27 Mei. 
- Besluit houdende vaststelling van nieuwe 

regelen omtrent bet verleenen van geldelijke 
tegemoetkoming aan de nagelaten betrek
kingen van in en door den dienst omge
komen Europeesche en met deze gelijkgestelde 
landsdienaron in Nederlandsch-Indie. 

S. 264. 28 Mei. 
- Besluit houdende wijziging van het bij 

K. B. van 4 D ecember 1919, S. 801, opnieuw 
- Arrest van den Hoogen Raad. - Uitspraak vastgestelde r eglement op h et verleenen van 

van den K antonrechter, waarbij een huur- pensioenen en van onderstanden voor eens 
verhooging is toegestaan, met bepaling, dat aan de Europeesche en met dezem gelijk-
de verhoogde huur niet zal i~gaan d:J:ri nadat gestelde militairen beneden den rang van 
de verhuurder aan de wonmg eemge ver- onderluitenant van bet Nederlandsch-In-
beteringen zal hebben aangebracht (repa- dische leger. · S. 288. 7 Juni. 
reeren van sloten en deuren, behangen, B 1 ·t t t · di t tell· bt 
verven) in het belang der wet vernietigd, - es m O 111 ens 8 mg _yan een a~ . e
op grond, dat nergens aan do Huurcommissie naar vo~r de wetensc~appehJke beschruvmg 
de bevoegdh : id is verleend om de goedkeuring I van In<liscbe hou tsom ten. S 

311 afhankelijk t • stellen van het nakomen van I . .. . . · · 17 ~uni. 
verplichtingen der verhuurders met be- - Besl_mt houdende w1Jz1gmg van de b1J het 
trekking tot het onderhoud van bet ver- beslmt van 22 December 1905, S. 34, 359, 
.huurde. 10 Nov. lndisch Staatsblad 1906, n°. 167, vastge

stelde regelen voor het militair geneeskundig 
- Arre~t -yan den Hoog~n Raad. - De Hum- onderzoek, bedoeld bij artikel 5, & 1, van het 

comm,ssiewet st3:at met toe de verhoogmg bij K. B. van 4 December 1919, no. 66, 
van den huurprus gedurende den l?OP der S. 801, opnieuw vastgestelde Reglement 
huurovereenkomst zonder toestemmmg van op het verleenen van pensioenen en van 
den hunr?e~. - Beroep ,ran den Proc-.Gen. onderstanden voor eens aan de Europeesche 
tot cas,at,e m het belang der wet ver:~orpen. en met dezon gelijkgestelde_ militairen be-
. 22 Dec. I neden den rang van onderlmtenant van bet 

Hypotheken. Zie Kadas'er. Nederlandsch-Indiscbe leger. 

I 
S. 349. 5 Juli. 

Idioten. Zie Kranhinniqen. ,;__ Besluit tot vaststelling van het ,,Reglement 
Indie ( Nederl. ) Besluit tot instelling van het op het verleenen van Pensioenen aan Euro-

ambt als schrijver op jaarloon (tevens buis- peesche locale ambtenaren in Nederlandsch-
bewaarder) bij de Nederlandscb-Indische Indie en ::tan de weduwen en weezen dier 
Bestuursacademie. S. 4 . 5 Jan. ambtenaren". S. 684. 4 Aug. 

Gewijzigd. S. 225. 1 Mei. ·- Besluit tot vaststelling van de bedragen 

- Besluit tot wijziging . van het besluit van 
18 Februari 1887 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 36, Indisch Staatsblad n°. 102), zooals 
dit luidt ingevolge de besluiten van 9 April 
1903, n°. 66 (Nederlandsch Staatsblad n°. 98, 
Indisch Staatsbl. n°. 251) en 24 Augustus 
1917, no. 46 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 568, Indisch Staatsblad 1918, n°. 13) , 
betrefl'ende de toepassing van de Crimineele 
Wetgeving voor het Krijgsvolk te Water 
in Nederlandsch -Indie. S. 34. 22 Jan. 

- Wet houdende gedeeltelijke kwijtsohelding 
aan H. L. C. Petri, van eene den Lande 
aankomende vordering. S. 129. 26 Mrt. 

van de pensioenen en onderstanden van de 
Europeesche en op gelijken voet behandelde 
officieren, van de onderluitenants en van de 
Europeesche militairen beneden dien rang 
van het Nederlandsch-Indische leger, die 
op of na 1 Januari 1920 recht op pensioen 
of onderstand hebben verkregen of ver
krijgen . S. 750. 24 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen betrefl'ende 
verhooging van de tegenmoetkoming in de 
studiekosten en vergoeding van college- of 
schoolgelden van hen, die in opleiding zijn 
of worden genomen voor den Indischen 
dienst. S. 784. 13 Oct. 

- Besluit tot nadere wijziging van de ,,Rege-
- Besluit tot vaststelling van bepalingen ling van de bevordering, het ontslag en het 

betrefl'ende het gelijktijdig genot van pen- op non-activiteit stellen van de Europeescbe 
sioen on militair traktement of soldij door officieren, behoorende tot de Nederlandscb-
bij bet Nederlandsch -Indische leger in dienst lndische landmacht" . S. 785. 13 Oct. 
cretreden gepensionneerde militairen van de - Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 
West-Indische landmacbt. S. 170. 6 April. van het besluit op de Indische bestuursop-

B 1 · b d d •· • • d R 1. I leiding. S. 832. 27 Nov. - es mt ou en e w1Jz1gmg van e . ege mg . .. . . . 
voor het. reservel?ersoneel van ~et leger in - -~~eslmt t<;>t nadere w1Jz1gmg v~n het Ko_nm_k-
Nederlandsch-Indie (Kon. beslmt van den l1Jk _beslmt, houdendt; bepalmgen t~~ ~1t-
8sten Mei 1918 (Staatsblad no. 287). , voe;~ng van de ,,Ind1sche Comptab1hte1~s-

S 226 l Mei wet , voor zooveel de ontvangsten en mt-
. · · gaven betreft, overeenkomstig die wet in 

- Besluit tot h erziening der regeling van de Nederland te doen (Staatsblad 1918, n°. 520). 
directie en de bezoldigingen van het personeel I S. 833. 29 NoY. 
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- Besluit tot verhooging van de pensioenen 
en onderstanden ten laste van de Weduwen
en W eezenfondsen voor de Europeesche 
Indische Landsdienaren. S. 917. 28 Dec. 

- Zie ook : Be,grootingen en Rekeningen. 
Fosterijen. 

Industrieelen en Intellectueelen eigendom. 
Arrest va.n den Hoogen Raad. - Zanger 
en accompagnateur zijn beiden uitvoerder 
van het muziekstuk, bestaande in za.ngpartij 
met begeleiding. - Ten onrechte heeft, de 
Rechtbank den verweerder (accompagna
teur) niet als uitvoerder beschouwd. - Wel 
is het mogelijk, dat bij verweerder geen 
schuld aanwezig is; de Rechtbank had dit 
behooren te onderzoeken. (Dit laatste an
ders Cone!. 0. M., waarin over het schuld
vereischte niet wordt gesproken. 4 Juni . 

- Arrest van den Hoogen Raad. :__ Uit
voeren van een muziekwerk volgens a1·t. 12 
Auteurswet is het feitelijk ten gehoore 
brengen van het werk, wat i. c. niet door 
eischei-es ( een Societeit Red.) maar door het 
orkest is geschfed. 11 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Waar 
art. 1401 B. W. zonder eenige beperking 
slechts vordert, dat de schade een gevolg 
van de daad zij, zooda t bij veroorza.king der 
schade door de handelingen van verschillende 
personen, de schade op ieder hunner, die 
voor een dezer handclingen aansprakelijk 
is, kan worden verhaald, had de Rechtbank, 
na te hebben vooropgesteld dat een dirigent 
(i . c. de tot schadevergoeding aangesproken 
gedaagde) b\i een zanguitvoering do01"gaans 
een belangrijke rol speelt, niet in het midden 
mogen laten of zoodanige dirigent, indien 
al niet als eenige uitvoerder, dan toch als 
mede-uitvoerdei' zou moeten worden be
schouwd . - De Rechtbank had dienaan
gaande een beslissing moeten geven en, bij 
bevestigende beantwoording, moeten na 
gaan of bij hem van schuld in den zin van 
art. 1401 B. W. kon worden gesproken. -
In geen geval had de Rechtbank de vordering 
mogen ontzeggen op den enkelen grond dat, 
vermits de verweerder niet de eenige uit
voerder was. hij ook niet voor het geheele 
bedrag der geleden schade mocht worden 
aangesproken. 18 Juni. 

- Wet houdende wijziging van de wet van 
29 Juli 1916, S. 348, t.:lt verlenging en herstel 
van in de Octrooiwet genoemde termijnen. 

S. 645. 30 Juli. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

bedoeld in de artikelen II en III der wet 
van 30 Juli 1920, S. 645, houdende wijziging 
van de wet van 29 ,Juli 1916, S. 348, tot ver
lenging en herstel van in de Octrooiwet ge
noemde termijnen. S. 740. 13 Sept. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. -
Een merk dient tot onderscheiding van 
waren van dezelfde soort als die van anderen. 
Gebruik van een merk voor een waar van 
andere soort dan die, waarvoor het reeds 
gebruikt werd, is dus niet ongeoorloofd en 
het kan ook niet ·ongeoorloofd worden door 
misbruik, dat een derde erva,n mocht maken. 

23 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
29 Augustus 1912, houdende bepalingen op 
de fabrieks- en handelsmerken in de kolo
nien en de Hulpbureaux voor den indu
strieelen eigendom. S. 828. 26 Nov. 

- Wet houdende wijziging der Merkenwet. 
S. 849. 4 Dec. 

Ingezetenschap. Zie Nederlanderschap en inge
zeienschap. 

Inkomstenbelasting. Besluit tot vaststeiling 
van een nieuw formulier voor het aangifte
biljet der inkomstenbelasting voor hen, die 
binnen het Rijk wonen. S. 829. 27 Nov 

- Besh,1i~ ~oudende bepalingen tot aanvulling 
en w1Jz1gmg van h et besluit van 9 Februari 
1915 (Staatsblad 11°. 77), tot verzekering 
der Inkomstenbelasting van aan boord 
wonende binnenschippers. S. 830. 27 Nov. 

- Wet tot wijziging van de Gemeentewet en 
van de Wet op de Inkomstenbelasting. 1914. 

S. 923. 30 Dec, 
Inkwartiering. Arrest van den Hoogen Raad, 

- De militaire autoriteit heeft het recht tot 
gebruik zooals zij <litter voldoening aan hare 
behoeften noodig oordeelt, terwijl de schade 
niet anders kan worden vastgesteld en ver
goed dan op de wijze in de Inkwartierings
wet geregeld. - De onderscheiding van het 
in gebruik of in eigendom nemen wijst niet . 
op een verschil in omvang van het gebruik. 

28 ' Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - Wanneer 

de militaire autoriteit fabrieksgebouwen ter 
inkwartiering in gebruik neemt, is zij niet 
gehouden aan een gebruik overeenkomstig 
de bestemming dier gebouwen. Zij mag de 
inrichting der opgevorderde gebouwen zoo
danig wijzigen, da.t zij t er inkwartiering 
van troepen het grootst mogelijk nut kunnen 
opleveren. - De onderscheiding (in art. 33 
Inkwartieringswet) van het in gebruik of 
in eigendom nemen wij st niet op een verschil 
in omvang van het gebruik. 29 Oct. 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Be
sluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bet,reffende inlich
tingen in verband met de toepassing der 
Ouderdomswet 1919. S. 23. 16 Jan. 

Gewijzigd. 214. 26 April. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

10 Augustus 1914, S. 405, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
betreffende inlichtingen in verband met de 
toepassing van de artt. 369 en 370 der In
validiteitswet. S. 24. 16 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
22 November 1919, S. 764, houdende vast
stelling van de modellen der r entezegels en 
van aanwijzing der plaatsen waarop de rente
zegels ten verkoop voorhanden zullen zijn . 

S. 25. 16 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 5, 18, tweede lid, 20, tweede lid, 
21, vierde lid, 22, tweede lid, 23, vierde lid 
en 25, tweede lid, der Ouderdomswet 1919, 

S. 47. 30 Jan. 
Gewijzigd. 817. 15 Nov. 
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- B esluit tot wijziging van het K. B . van 
10 October 1913, S. 388, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in art. 164, derde lid, der Invalidi
_teitswet. S. 68. 12 Febr. 

. - Besluit tot herziening van het K. B. van 
10 Augustus 1914, S. 405, gewijzigd bij 
K. B. van 16 Januari 1920, S. 24 tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, betreffende inlichtingen in verband 
met de toepassing van de artike!en 369 en 
370 der Invaliditeitswet. S . 215. 26 April. 

- B3sluit tot wijziging van het K. B . van 
17 December 1919, S. 814, tot uitvoering 
van de artt. 329 en 331 der Invaliditeitswet. 

S. 230. 7 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - De wer
king van art. 313 Invaliditeitswet bepaalt , 
zich niet tot een regeling omtrent het ~even 
van de o. a. door de Rijksverzekeringst>ank, 
verlangde inlichtingen omtrent zaken en 
feiten de premie betreffende, maar is alge
meen, zoo dikwijls o. a. door die Bank in

.lichtingen over bepaalde feiten in verband 
m et de naleving der wet worden verlangd, 
dus ook waar het geldt feiten ter beoordeeling 
van het recht op ouderdomsrente krachtens 
art. 369. 31 Mei. 

~ Besluit houdende vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, aanwijzende 
de gevallen waarin het stellen van woorden 
op een rentekaart wordt toegelaten. 

S. 627. 30 Juli. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken der provinciiin betreffende ver
zekering van armlastige krankzinnigen. 

13 Sept . 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, houdende een rege
ling der premiebetaling door middel van 
dagzegels. S. 760. 28 Sept. 

- Wet houdende organisatie van de Rijks-
verzekeringsbank. S. 780. 9 Oct. 

In werking t reden. 888. 10 Dec . 

- Besluit tot vaststelling van de modellen 
der dagzegels. S. 787. 15 Oct. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip, 'Vaarop 
h et besluit van 28 September 1920, S. 760, 
tot vaststelling van een algemeenen maat
r egel van bestuur, houdende een regeling 
der premiebetaling door middel van dag
zegels, in werk.ing zal treden. 

S. 792. 20 Oct . 

- Besluit ter uitvoering van artikel 24, 
tweede lid, der Invaliditeitswet, en artikel 
6, tweede lid, der Ouderdomswet 1919. 

S. 815. 12 Nov . 

- Besluit tot herziening van het Koninklijk 
besluit van 20 November 1919 (Staatsblad 
n°. 758), tot uitvoering van artikel 31 , 
tweede lid, der Ouderdomswet 1919. 

S. 819. 17 Nov. 

- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet. 
(Gemoedsbezwaren) . S. 850. 4 Dec. 

- Besluit tot vaststelling va,n een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
t ikel 2861 der Invaliditeitswet. 

S. 902. 16 Dec. 

Jachtwet. Arrest van den Hoogen Raad. -
Terecht heeft de R echtbank beslist, dat 
onder het oude Brabantsche recht het heer
lij k jachtrecht een afzonderlijk zelfstandig 
recht was, dat de heer als zoodanig had over 
zijn geheele heerlijkheid en dus zoowel op 
zijn eigen gronden als op de gronden van 
derden, zonder dat dit recht op zijn eigen 
gronden zich met den eigendom vermengde, 
en dat bij de Souv. Besluiten v. 26 Maart 
1814, 21 Sept. 1814 en 8 Febr. 1815 het
zelfde h eerlijk jachtrecht, dat de heeren in 
hun heerlijkheden vroeger hadden gehad, 
weer aan hem werd teruggegeven, zoodat 
dit heerlijk jachtrecht in ziJn ouden aard en 
karakter werd hersteld. - Het bij het Besluit 
van 26 Maart 1814 toegekende jachtrecht 
is du s niet door vermenging te niet gegaan. 
- Er is geen reden om aan t e nemen, dat 
dit jachtrecht een zakelijk recht zou zijn. -
Zie ook H. R. 25 April 1919, C. -V. 1919, 
biz. 171, art. 641 B . W. n r• . 11. 26 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Bij de 
telastelegging der overtred.ing van art . 18d 
der Jachtwet, het jagen bij hoog water d. i. 
daar waar de grond, met uitzondering van 
de hoogten, waarop het wild schuilplaat~ 
vinden kan, onder water staat, behoett niet 
te worden gesteld, dat de mogelijkheid van 
het ontsnappen van het zich op bedoelde 
hoogten bevindende wild is uitgesloten. -
Bewij s van het telastegelegde. 11 Oct. 

Kadaster en hypotheken. Besluit houdende 
wijziging van artikel 21 van het K. B. van 
1 Augustus 1828, S. 52, betreffende · het 
openstellen voor het publiek van de kan
toren van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen. S. 298. 16 Juni. 

- Wet tot nadere aa.nwijzing van de v66r 
1 Juli 1918 benoemde bewaarders van de 
hypotheken, het kadaster en de scheepsbe
wijzen , die verplicht zijn tot storting in de 
schatk.ist van geheven salaris en van bewaar
loon, en tot nadere regelihg van de aan
sprakelij kheid tegenover het pu bliek van 
sommige bewaarders. S. 634. 30 Juli. 

- Zie ook: Landmeters. 

Kamer van Koophandel en Fabrieken. Wet 
r egelende de samenstelling, imichting en 
bevoegdheid der Kamers van Koophandel 
en F abrieken. S. 152. 26 Mrt . 

- Beslu it houdende vaststelling van het aan
tal, de gebieden en de zetels der Kamers 
van Koophandel en Fa.brieken. 

S. 711. 17 Aug. 
- Besluit tot vaststelling van een R eglement 

voor de Kamer s van Koophandel. 
S . 712. HJ Aug. 

Kanalen. Zie Scheepvaart. 
Kiesrecht. Besluit tot wijziging van het K. B. 

van 8 December 1917, S. 687, gewijzigd 
bij K. B. van 25 September 1919, S. 585, 
tot uitvoering van artikel 8 der Kieswet. 

S. 33. 21 Jan. 
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- Beschikking van den Hoogen Raad. -

Woonplaats. Ingezetenschap. - Door
haling van een. naa~_ van een getrouwde 
vrouw op de kiezershJst van de gemeente 
Goe~, nu hare niet van tafel en bed ge
sche1den echtgenoot zijn woonplaats t e 
Almelo had. 30 Juni. 

Kinderarbeid. Zie Arbeid. 
Krankzinnigen. Besluit houdende aanwijzing 

van stichtingen ,,Bethesda-Sarepta", te 
Raarlem, en ,,Meer en Bosch", te Heem
stede, ~er Christ_~lijke vereeniging voor de 
verplegmg van hJ_de~s a~n vallei:,-de ziekte, 
te Haarlem, als mnchtmgen, die niet als 
krankzinnigengesticht worden beschouwd 
ook wanneer daarin meer dan twee krank'. 
zinnigen worden verpleegd. S. 79. 17 Fehr 

- Be luit houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 13 Januari 1892, S. 22, waarbij . 
a~n de Vereeniging tot Christelijke verzor
gmg_ van krankzinnigen in Nederland, ge
vestigd tP Utrecht, vergunning is verleend 
op het landgoed ,,Bloemendaal" te Loos
duinen een gesticht voor krankzinnigen op 
terichten. . 80. 17 Fehr. 

- Beslui t, l10udende nadere wijziging van het 
K. B. van 23 N?v:ember 1906, S. 289, waarbij 
aan de vereerugmg ,,Centraal Israelietisch 
kran_kzinnigengesticht in Nederland", ge
vest1gd te Amsterdam, vergunning is ver
leend op een t~rrein in de ge~ee~te Apel
d_oom een gest1cht voor krankzrnmgen op te 
nchten. S. 223. 29 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 31 Maart 1894, S. 50, waarbij aan de 
Vereeniging ,,tot Christelijke Liefdadigheid" 
te Wagenborgen, gemeente Termunten ver
gunning is verleend aldaar een gesticht voor 
idioten op te richten. S. 609. 16 ,Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 17 December 1917, S. 720, houdende 
:eorganisatie van het krankzinnigengesticht 
m de gemeenten Deventer en Diepenveen. 

S. 71 6. 20 Aug. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

K . B. van 22 Maart 1904, S. 65, waarbij aan 
het bestuur der provincie Noordholland ver
gunning i verleend op een terrein in de ge
meente Castricum een gesticht voor krank
zinnigen op te richten. S. 717. 20 Aug. 

- Besl_ui t tot wijziging van het Koninklijk 
beslmt va~ 16 Juli 1907, S. 224, waarbij aan 
de Vereemgmg der Zusters van Liefde, ge
zeteld te Venray, vergunning is verleend 
op een terrein in de gemeente Venray ee~ 
gesticht voor Juankzinnigen op te richten . 

S. 743. 17 Sept_ 

Commissarissen der Koningin, betreffonde 
beteugeling van mollenvangst. 17 Sept. 

- Wet houdende aanvulling en wijziging van 
de Plantenziektenwet, de Meeldauwwet 1912 
en de Aardappelwet. S. 846. 4 Dec. 

- Wet houdende bepalingen tot bestrijdino-
van_ bedrog in den handel in meststoffen~ 
zaa1zaden en veevoeder. S. 957. 31 Dec. 

- Zie ook : Onderwijs. 
Landmeters. Besluit tot aanvulling van het 

K. B. van 16 September 1918, S. 548, houden
dc regeling van de opleiding van landmeters. 

S. 327. l Juli. 
- Besluit tot vervanging van het diploma 

:van geexa~ineerd en beeedigd Jandmeter, 
mgesteld b1J K. B. van 28 Juli 1865, S. 87, 
zooals dat is gewijzigd bij K. B. van 30 Juni 
1882, S. 78, door het einddiploma van den 
3-jarigen cursus tot opleiding van landmeters 
te Wageningen biJ.· K . B. van 16 September 
1918 (Staatsblad n°. 548). S. 723. 25 Aug. 

- Besluit tot wijziging en aanvullin~ van het 
Koninklijk besluit van 23 Octoller 1918 
(~~aats?lad __ n°. 573), zooals dat is aangevuld 
b_1J KonmkhJk besluit van 25 Juli 1919 (Staats
blad n°. 529), houdende voorwaarden Yoor 
benoembaarheid tot en opleiding voor de 
betrekking van adspirantlandmeter van het 
kadaster. S. 838. 3 Dec. 

Landsdrukkerij. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 9 September 1918, S. 546, houdende 
vaststelling van bepalingen nopens de ver
krijgbaarstelling van clrukwerken, welke 
door de Algemeene Landsdru kkerij worden 
uitgegeven. S. 718. 21 Aug. 

Landsgebouwen. Besluit tot organisatie van 
het personeel van den dienst der Landsge
bouwen. S. 189. 16 April. 

Landstorni. Wet tot wijziging van de Militie
wet, de Landweerwet en de Landstormwet. 

S. 261. 28 Mei. 
- Besluit betreffende vrijstelling van militie

dienst wegens landstorm-broederdienst . 
S. 683. 4 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het Landstorm
Besluit (Staatsblad 1913, no. 273; 1915, 
n°. 382, 476 en 520; 1916, no. 455 ; 1917, 
n°. 655 ; 1919, n°. 988). S. 777. 6 Oct. 

Landweer. Wet tot wijziging van de Militie· 
wet, de Landweerwet en de Landstormwet. 

S. 261. 28 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Konink
lij k bes1ui t van 17 D ecember 1917 (Staatsblad 
n°. 720), houdende reorganisatie van het 
krankzim1igengesticht in de gemeenten • 
Deventer en Diepenvcen. S. 826. 24 Nov. 

Leerplicht. Arrest van den Hoogen Raad . . -
,,Binnen een jaar na die, welke tot de ver-
001·deeling geleid heeft" in ai·t. 23 & 40, 
Leerplichtwet. - Uitlegging. - Deze woor
den beteekenen niet : ,,binnen een jaar na 
een overtreding ingevolge art. 23 ~ I , 3°." , 
doch .,binnen een jaar na een overtrediug 
welke tot de veroordeeling van den over~ 
treder geleid heeft". - Eerstgenoemde on
juiste uitlegging houdt geen rekening met 
de in de wet tot uiting gekomen bedoeling 
van den wetgever, doch grondt zich uit 
sluitend op de woorden eener enkele wets
bepaling in plaats van die bepaling te be
schouwen in bet verband met de verdere 
bepalingen der wet (artt. 21, 1 en 6, 2°.) , 
uit welk verband de ware beteekenis van 

- Besluit tot nadere verhooging van de ver
pl~eggelden in de Rijkskrankzinnigenge
st1chten te Woensel, te Medemblik en te 
Grave. S. 911. 24 Dec. 

Landbouw. Missive van den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel aan de 
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dit art. duidelijk blijkt. - Bovendien zou 
de eerstgenoemde uitlegging tot een onge
rijmdheid leiden. 15 Mrt. 

- Wet tot gedeeltelijke herziening van de 
Leerplichtwet . S. 967. 31 Dec. 

Loodswezen. Besluit houdende wjjziging van 
het Bijzonder Reglement op den loodsdienst 
in het Vlde district (Monden der Scheide), 
vastge,~eld bij K . B. van 22 Januari 1902, 
S. 5, waarvan de tekst laatstelijk werd bekend 
gemaakt bij K . B. van 26 Februari 1916 
(Staatsblad n°. 89). S. 29. 20 Jan. 

Loterij. Zie Staatsloterij. 

Luchtvaart. Missive van den Minister van 
Waterstaat aan de Ged. Staten der provin
cien betreffende inlichtingen omtrent lucht
vaartterreinen. 10 Mei 

- Beschikking van den Minister van \Vater
staat tot vaststelling eener regeling voor het 
verstrekken van deskundige voorlichting bij 
vliegvertooningen . 20 Sept . 

- Mis~ive van den :Minister van Waterstaat 
betreffende veiligheidsmaatregelen bij lucht
vertooningen. 8 Dec. 

Luciferswet. Wet tot wijziging van de Phos-
phorluciferswet 1901. S. 860. 4 Dec. 

Meeldauw. Zie Landbou11:. 

Merken. Zie l nditstrieelej . en I ntellectueele 
eigendoin. 

Meststoffen. Zie Iarulbouw. 

.Militaire Zaken. Besluit betreffende de ver
boclen kringen om de vesting Muiden met 
het Kasteel en de Westbatterij. -

S. 26. 16 Jan. 

- Besluit betreffende de verboden kringen 
van de vesting Hellevoetsluis. 

S. 30. 20 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Vo:,r
schrift betreffende de beoordeelingslij sten 
van de o:fficieren bii de Landmacht. 

. S. 179. 13 April. 

- Besluit houdende opheffing van den staat 
van beleg. S. 187. 16 April. 

- Besluit betreffende de verboden kringen 
om de vesting Woudrichem. 

S. 212. 24 April. 

- Besluit houdende wijziging van de ,,Oorlogs
instructie Stellingcommandanten'' en van 
de ,,Oorlogsinstructie ondercommandanten 
van stellingen". S. 232. 10 Mei. 

- Besluit betreffende de verboden kringen 
om de stelling om den H elder. 

S. 287. 7 Juni. 

- Besluit tot opheffing als vestingwerken van 
. de stelling voor het dorp Lithoijen en de 

verschanste legerplaats bij Vught. 
S. 293. 12 Juni . 

- Besluit .tot wjjziging van het K. B. van 
12 Maart 1919, S. 104, houdende o.a. vast
stelling van eene regeling inzake de weer
baarheidsbeweging. S. 629. 30 Juli . 

I - Besluit tot opheffing als vestingwerk van 
het fort de Pol. S. 714. 19 Aug. 

- Besluit betreffende de vesting Brielle en 
de k;ustbatterij nommer twaalf. 

S. 715. 19 Aug. 

- Besluit tot wijziging in het IC B. van 2 
Juni 1919, S. 274, vaststellende de Regeling 
betreffende het Instituut voor aspirant
onderofficieren bij de Koloniale Re&erve te 
Nijmegen . S. 767. 30 Sept. 

- Besluit tot opheffiug als vestingwerk van 
de kustbatterij · bij Neuzen. 

S. 790. 18 Oct. 

- Besluit houdende nad ere regeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelijken en 
administratieven aard van de burgerlij ke . 
en m.ilitaire Gerechten (Krijgsraden) en 
Parketten, den Centralen Raad van Beroep 
en de Raden van Beroep voor de Ongevallen
verzekering. S. 821. 19 Nov. 

- Wet tot wijziging van de wet van 9 Juni 
1902 (Staatsblad n°. 86) tot r egeling van de 
bevordering, het ontslag en het op pensioen 
stellen der militaire officieren bij de zeemacht 
en tot tijdelijke buiten-werking-stelling van 
enkele bepalingen dier wet . S. 868. 4 Dec. 

- Besluit tot instelling van een oursus bij 
het Wapen der Infanterie. S. 886. 6 Dec. 

- Besluit tot opheffiug als vestingwerk van 
het werk aan de B!auwe Sluis. 

S. 891. 11 Dec. 

- Besluit betreffende de verboden kringen 
van de werken aan de Karnemelksloot en 
die van de vesting Naarden met het Ronduit. 

S. 892. . 11 Dec. 
- Besluit betreffende de verboden kringen 

van de linie Kudelstaart-Uithcorn. 
S. 893. 11 Dec . 

- Besluit tot ontslag van hun verplichting 
tot den dienst van de gepensionneerde mili
tairen der Zeemacht, die in werkelijken -
dienst zijn opgeroepen in tijden van oorlogs
gevaar. S. 908. 22 Dec. 

- Zie ook: Jrulie (Nederl . ). 
M ilitair l)rulerwijs. 
Militie (Nationale). 
Ministerieele demrtenienten . 
Pensi.oenen. 
Strafrecht en Strahm·dering. 

Militaire Willemsorde. Wet houdende nadere 
wijziging van de wet van 30 April 1915 
(St aatsb1ad n°. 33*) houdende instelling 
van de Militaire Willemsorde. -- (Verhooging 
van de riddersoldijen) . S. 941. 31 Dec. 

Militalr Onderwijs. Besluit tot wijziging van 
het Reglement voor de Hoogere Krijgs
school. S. 431. 8 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor den Hoofdcursus. S. 433. 8 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Reglement 
voor de Cadettenschool. S. 434. 8 Juli. 

- Zfe ook Acadeniie (Kon. Militaire) 
Mllitie (Nationale). Besluit tot wijziging van 

het K . B. van 4 Maart 1912, S. 99, gewijzigd 
bij dat van 10 October 1914, S. 479, betref-
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fende tegemoetkoming in de kosten van reis, 
voeding en huisvesting, als bedoeld in art. 73, 
,ierde lid, der Militiewet. S. 3. 3 Jan. 

- Koninklijk besluit . - Indien weliswaar het 
beroepschrift niet binnen den wettelijken 
termiJn van 10 dagen te rekenen van den 
clag waarop de uitspraak van den militieraad 
is geschied, bij Geel. Staten is ingekomen, 
maar deze vertraging is ·te wijten geweest 
aan de gebrekkige postverbinding met het 
buitenland, en zij dus den appellant niet 
kan worclen aangerekend, moet hij alsnog 
ontvankelijk worclen geacht. 3 Jan . 

- Koninklijk Besluit. - Een in den zin van 
art. 39 geldige reden tot afwijking van den 
termijn, in art. 33 genoemd, is aanwezig 
wanneer in strijd met het bepaalde in art. 21 
geen openbare bekendmaking als in dit 
artikel bedoeld heeft plaats gehad en den 
appallant ook overigens ter gemeente
secretarie . onjuiste inlichtingen zijn ver• 
strekt. 7 Jan. 

- Wot tot tijdelijke afwijkingen van de 
Militiewet. S. 9. 10 .Jan. 

- Koninklijk Besluit. - Waar appellant bij 
zijn aangifte voor de militie tevens aangifte 
heeft gedaan van zijn recht op nijsteiling 
wegens broederdienst, en de beambte die 
hem te woord stond, hem toenheefttekennen 
gegeven dat doze aangifte voldoende was 
en dat verder voor de vrijstelling zou worden 
gezorgcl, kan het bagaan verzuim appella11:~ 
niet worden aangerekend en behoort htJ 
alsnog in zijne aanvraag om vrijstelling ont
Yankel,ik te worden geacht. l Mrt. 

- Wet tot wijziging rnn de 1vlilitiewet. 
S. 26C. 28 Mei. 

- Wet tot w1Jz1gmg van de Militiewet, de 
Landweerwet en de Landstormwet . 

S. 261. 28 Mei. 

- Besluit betreffende nijstelling van militie
clienst wegens landstorm-broederdienst. 

S. 683. 4 Aug. 
-- l\iissiYe van den Minister Yan Binnenland

sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende dienst
plicht van Nederlanders in den vreemde. 

16 Ang. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
K oningin in de pro"incien betreffende krijgs
dienst in Tsjechoslowakije. 1 Oct. 

- B3sluit betre.ffende de sterkte van de lieh- · 
t.ing der tnilitie van 1921. S. 786. 13 Oct. 

- Koninklijk Besluit. - Art. 21 der Militie
wet kent in tegenstelling met andere ar
tikelen dier wet waarin met den Zondag we! 

ting van het Departement van Buitenland
sche Zaken. S. 8. 7 Jan. 

- Ba luit t0t nadere wijziging van art. 9 
van het, besluit van 19 Mei 1917, S. 404. 
houdende bepalingen betreffende den Ge
neeskundigen Raad van het Departement 
van Kolonien. S. 20. 15 Jan. 

- Besluit tot organisatie van het personeel 
voor den dienst der justitiegebouwen. 

S. 125. 23 Mrt. 

-- Besluit betreffende de organisatie van het 
tcchnisch personeel van het Technisch 
Bureau van het Departement van Kolonien. 

S. 185. 15 April. 

- Besluit - tot wijziging van het K. B. van 
18 Juli 1917, S. 491, houdende vaststelling 
van bepalingen betreffende den werkkring 
van het aan het Departement van Kolonien 
verbonden Koloniaal Etablissement te Am
sterdam en betreffende het pcrsoneel bii die 
inrichting. S. 186. 15 April. 

- Besluit houdende vaststelling van bepa
lingen omtrent de inrichting van het Departe
ment van Oorlog. S. 253. 21 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 2i"i Maart 1914, S. 165. houdende 
vaststelling Yan regelen ten aanzien van het 
personeel bij bet Agentschap van b.et Mini
sterie van Financien en de Directie van de 
Grootboeken der Nationale Schuld te Am
sterdam S. 286. 7 Juni. 

- Besluit tot opheffing Yan de Departementen 
van Oorlog en Marine en tot instelling van 
een Departement van Algemeen Bestuur, 
dat den naam zal dragen Yan Departement 
van Defensie. S. 759. 27 Sept. 

- Besluit tot nadere wijziging van artikel 4 
van het besluit van 19 Mei 1917, S. 404, 
houdende bepalingen betreffende den Genees
kundigen Raad van het Departement van 
K oloni<'n. S. 762. 28 Sept. 

Mollen. Zie Landbouw. 
Muntwezen. Besluit houdende regeling van 

de wijze, waarop de in artikel 3 der wet van 
27 ovember 1919, · S. 786, bedoelde rijks
daalders, guldens en halve guldens buiten 
omloop worden gesteld. S. 184. 15 April. 

- Besluit houdende vaststelling van regelen 
ten aanzien van de loonen van de werk
lieden bij 's R\jks Munt. S. 353. 7 Juli. 

Mijnen. Wet tot wijziging van de Mijnwet 
1~03 (Staatsblad 1904, n°. 73). -

S. 156. 26 Mrt. 
- Wet tot hefting van een recht op de mijnen. 

S. 157. 26 Mrt. 
rekening is gehouden, met bet.rekk.ing tot - Besluit houdende bepaling Yan het gedeelte 
den eisch dat de reden van vrtjstelling op waarvoor kolenslik, ter berekening van bet 
21 Maart moet beRtaan, ten aanzien van den recht op de mijnen, wordt geacht uit stee~-
Zondag geen uitzondering. 11 Dec. kool te bestaan. S. 233. 10 Mei. 

- Zie ook : Militaire Zaken. J - Besluit betreffende uitkeeringen aan ge-
Ministerieele Depar~menten. Besluit tot ver- II deen~~n uit de opbreng t san6g-;t r2~h1u~f 

dere wijziging van het Koninklijk besluit e munen._ _ _ · - · .. · 
van 15 Mei 1913, S. 182, houdende vast- · - Wet tot mtbre1dmg van het Staa.tsm1Jnveld. 
stelling van bepa,lingen omtrent de inrich - 1 

'. 752. 27 Sept. 
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Naturallsaties. Wt>tten houdende naturalisatie / Gr!_nten. A. G. J . v. d. 355. 7 Juli. 
van : Gronmger. J. G. 523. 8 Juli. 

Altgassen. G. L. S. 405. 7 Juli Grove. H. F. 460. 8 Juli . 
.Bachmann. K. F. 390. 7 ,Tuli Gruyters. J. G. 553. 8 Juli. 
Balderhaar. G. G. wed. Boerrigter. H. J. Guffens. W. H., M. J., W. M., J. W. H. en 

S. 420. 7 Juli A. H. S. G. 566. 9 Juli. 
Basenau. Dr. J. F. 428. 7 Juli Hamacher. J. 606. 13 Juli. 
Bauduin. M .. gescheiden echtgen. van Hassert. W. J . 442. 8 Juli. 
· . M. R. F. H. v. Rundelshausen. Heimann. K. 512. 8 Juli. 

8. 369. 7 Juli. Hein. J. E. E. 603. 13 Juli. 
Bauer. 0 R. 478. 8 Juli. Heine. H. L. 462. 8 Juli. 
Beckers. J. L. 558. 8 Juli. Heinen . N. J. 459. 8 Juli. 
Beek I. J. van 370. 7 Juli. Heinen. R. H. en R. H. 463. 8 Juli. 
Beekmann. W. H. 477. 8 Juli . Heinrici. J . T. 0. 362.· 7 Juli. 
Bahrens. A. 541. 8 Juli. Hemelik. J. 511. 8 Juli. 
Bentinck. F. G. U. W. 439. 8 Juli. Hendriks. P. J. 443. 8 Juli. 
Bentinck. J. C. A. A. Gravin, wed. v. F. M. Hens. P. J. M. V. 534. 8 Juli. 

Graf zu Solms Wildenfels. 469. 8 Juli. He1·ber. A. H. 544. 8 Juli. 
Bentinck. W. F . C. H . A. 457 8 Juli Herdieckerhoff. J. R. G. 448. 8 Juli. 
Bertrand J. J. 601. 13 Juli. Herwerden. J. A. van 440. 8 Juli. 
Beijerlein. T. A. en H. A. 357. 7 Juli . Hesselle. J. P. H. de 496. 8 Juli. 
Bischops. M. J. 368. 7 Juli. Hetzel. W. C. 412. 7 Juli. 
Bock. C. 521. 8 Juli. 1=reijmann. E. J. 450. 8 Jui!. 
Bogemann. C. M. G. 388. 7 Juli. Hilckmann . G. G. 552. 8 Juli. 
Boggemann. A. H. 361. 7 Juli. Hillmer. E. J. 602. 13 Juli. 
Bollin. J. 371. 7 Juli. Hoeck. J . P. A. 584. 13 Juli. 
Bonten. J. M. J. 537. 8 Juli. Hoffmann . J. C. A. 499. 8 Juli. 
Borgelt. H. A. 467. 8 Juli. Holtmann. J. T. 418. 7 Juli. 
Borghaus. E. A. B. J. E. 474. 8 Juli . Holzhaus. J. C. A. 402. 7 Juli. 
Borghans. H. 520. 8 Juli. Hompes. J. 376. 7 Juli. 
Boutsen. J. L . 472. 8 Juli. Hompes. S. 378. 7 Jui!. 
Brack. F. W. C. A. 600. 13 Juli. Hompes. S. 482. 8 Juli. 
Brink. 0. 607. 13 Juli. Honigmann. C. P. J. _.\. _ 449. 8 Julf. 
Broekema. J. B. 424. 7 Juli. Hoos. J. H. C. 498. 8 Juli. 
Biilter. G. A. 397. 7 Juli. Horn. F. N. 495. 8 Juli. 
Busch. C. J. B. 380. 7 Juli . Hiindling. H. C. 404. 7 Jui!. 
Buteneers. P. H. 560. 8 Juli. Immekeppel. F. A. 483. 8 Jui!· 
C'.3-berg. P. H. 535. 8 ,Juli. Ja.berg. R. A. 377. 7 Juli. 
C1t.roen. L. 430. 7 Juli. Jacobs. W. M. 497. 8 Juli. 
Cohen. H. D. 366. 7 Juli. Jacobij. P. 569. 9 Juli. 
Cornelius. W. H. 415. 7 Juli. Jahns . W. 427. 7 Juli. 
Denis. J. E. C. 447. 8 Juli. Jansen. J. 528. 8 Juli. 
Derks. T. P. 559. 9 Juli. Janssen. J. H. H. 473. 8 Juli. 
Devries. S. 529. 8 Juli. Janssen. P. 387. 7 Juli. 
Dingena. C. 585. 13 Juli. Jutting. A. J. en W . 530. 8 Jui!. 
Doble. F . 539. 8 Juli. Kahl. M . J. R. 506. 8 Juh. 
Driessen. L. F. 546. 8 Juli. Kaller. H. G. 426. 7 Juli. 
Duven. J. T. 401. 7 Juli. Ka,nn. H. L. , wed. K. D. Biilbring. 
Eckhardt. E. G. F. 555. 8 Juli. 8. 513. 
Eckhardt. G. A. 406. 7 Juli. KaueTZ. J. J. 363. 
Ehret. K. A. 416 7 Juli. Kaulen. F. A. 568. 
Elias. B. 454. 8 Juli. Kaijadoe. E. A. 517. 
Engelen. W. H. F. 480. 8 Juli. Klaes. A. V. 393. 
Farwick. C. 375. 7 Juli. Klein. K. 359. 
Flacke. A. H. 468. 8 Juli. Kleipas. P. W. 518. 
Flacke. A. R. 508. 8 Juli. Kleuver. C. J. 471. 
Flacke. M. C. 479. 8 Juli. Knappstein. A. J. W . 489. 
Forst. L. J. F. 510. 8 Juli. Knipa. F . W. H. 383. 
Frenken. P. J. 487. 8 Juli. Knops. N. J. H. C. 399. 
Frissen . J. J. 547. 8 Juli. Koch. E. 563. 
Gartz. P. J. 514. 8 Juli. Kohlbecher. J. 583. 
Gelder. I. 522. 8 Juli. Koller. F. 411. 
Gerlach. J. B. M. L. 422. 7 Juli. Koller. K. A. 409. 
Gerlach. M. 429. 7 Juli. Kollmann. H. H. 367. 
Goosmann. C. F., M. C. en A. B. Kriigten . C. W. van 507. 

S. 505. · 8 Juli. Kunstenaar. J. 358. 
Gorres. J . R. W. 
Goudstikker. J. E. 
Govaiirt. H. 
Graaf£. de J. 
Graaf. P. W. ,de 
Grelle. Jonkh. M. 

455. 8 Juli . Laarschot. A. C. J. van de 481. 
392. 7 Juli. Leemhuis. P. 590. 
540. 8 Juli. Leichel. F . E. 0. en L. E. F. 586. 
386. 7 Juli. Leithauser. H. K. 379. 
436. 8 Juli . Lindemann. W. 490. 

J. B. G. M. J . le Locher. J. K. S. 532. 
S. 476. 8 Juli. Loesener. E. A. en M. D.S. 354. 

8 Juli. 
7 Juli. 
9 Juli . 
8 Juli. 
7 Juli. 
7 Jrili. 
8 Juli. 
8 Juli. 
8 Juli . 
7 Juli. 
7 Juli. 
8 Juli. 

13 Juli. 
7 Juli. 
7 Juli. 
7 Juli. 
8 Juli. 
7 Juli. 
8 Juli. 

13 Juli. 
13 .Juli . 
7 Juli. 
8 Juli. 
8 Juli. 
7 Juli. 
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461. 8 Juli. Magermans. H. L. 
Mahlmann. C. F., F. G. C. N. 

en G. J. J. 
Markus. N. 

s. 565. 
564. 
384. 
591. 
549 . 
373. 
372. 
421. 
465. 

9 Juli . 
9 Juli. 
7 Juli . 

13 Juli. 
8 Juli. 
7 Juli . 
7 Juli. 
7 Juli. 
8 Juli. 

Martens. H. C. K. L. 
Meertens. F. 
Menniken. J. A. 
Mensinga. R. 
Mensinga. W. 
Mertens-. M. E. 
Meurichy. F. P. de 
Meij. M. A. H. wed. J . E. SluiJter. 

S. 594. 13 Juli. 
Meyering. G. T. 417. 7 Juli. 
Mirandolle. L. wed. Dr. H. E. Boeke. 

S. 587. 13 Juli. 
Moberts. J. P. H. 389. 7 Juli. 
Miillenmeister. A. G. A. A. H . J. 

S. 453. 8 Juli. 
374. 7 Juli . 
444. 8 Juli. 
396. 7 Juli. 

Miinch. H. J . l!'. W. 
Miinch. W. H. 
Nachmann. L. 
Neumann. S. wed. 
Nielsen. E. 0 . 

J. Laufer. 486. 8 Juli. 

Noll. P. R. 
Nusser. W. A. 
Offergeld. A. F. L. 
Oltmanns. J. H. 
Pauli. J. 
Pelgrom. C. 
Peterson. E. L. R. 
Pering. J. H. T. J. 
Philibert. lf. L. E. 
Picard. A. 
Pieper. B. R. 
Pitz. T. H. en W. L. M. 
Pladet. P. C. en C. J . V. 
Polking. B. H. 
Rammeloo. J. en J . 
Raymakers. L. H. H. M. 
Redlich. W. C. 
Reemen. G. van 
Reyans . P. M. 

525. 8 Juli. 
596. 13 Ji.lli. 
526. 8 Juli. 
570. 9 Juli. 
403. 7 Juli. 
582. 13 Juli. 
356. 7 Juli. 
458. 8 Juli. 
446. 8 Juli. 
557. 8 Juli . 
595. 13 Juli. 
551. 8 Juli. 
504. 8 Juli. 
524. 8 Juli. 
410. 7 Juli . 
456. 8 Juli . 
385. 7 Juli . 
593. 13 Juli. 
488. 8 Juli. 
412. 7 Juli . 
536. 8 Juli. 
452. 8 Juli. 
531. 8 Juli. 

Riesen C. F. E . van 
Ritter. Dr. B. L. 
Rittershaus. J. 
Rogmans. M. E., E. M. A. en M. V. J . 

Rosenberg. B. 
Rosenberg. S. 
Rosenburg. G. 
Sanden. J. C. van de 
Sandt. A. P . N. van der 
Schaeffer. J. A. T. 

S. 503. 8 Juli . . 
360. 7 Juli. 
485. 8 Juli. 
395. 7 Juli. 
451. 8 Juli. 
500. 8 Juli. 
400. 7 Juli. 
516. 8 Juli. Scheuvens. W. 

Schinckel. E. A. F. en G. H. W. 
s. 466. 

Schippers. A. 545. 
Schmidt . F. C. 414. 
Schmidt . J. W. 533. 
Schmit.z-Wickermann. J. H. 556. 
Schnorn. K. R . 475. 
Schoningh. H. en B. J . J. 561. 
Schrader. B. H. J. en H. H. G. 

Schrader. C. A. 
Schrand. B. G. A. E. 
Schroder. K. H. 
Schulz. M. H . 
Schwarz. M. B. 
Seemann. A. A. 
Sinzig. J. E. 

s. 562. 
437. 
592. 
605. 
502. 
527. 
599. 
598. 

8 Juli. 
8 Juli. 
7 Juli. 
8 Juli. 
8 Juli . 
8 Juli. 
8 Juli. 

8 Juli. 
8 Juli. 

13 Juli. 
13 Juli . 
8 Juli. 
8 Juli. 

13 Juli. 
13 Juli. 

I Sleumer. C. H. 

I 
Smeets. M. J. 
Smith. H. B. 
Spaas. A. J. 

paas. H. G. D. 
Spaas. H. J. 
Specht. F. 
Stee. J. J. v . d. 
Stelling. J. A. 
Stockmann. C. J. 
Stockmann. C. R. 
Stroucken. J. A. H . 
Seyfried. F. H. K. 
Tenbergen. J. C. 
Theuer. J . J. 
Thiemann. B. 
Thoenies. J. 
Thijen. 0. 
Ullrich . E., L. en V. P. 
Vanoverbeke. J. P. 
Verhoeven . M. A. W. 
Vleugels. J . 
Vollenhoven. C. van 
Vorrink. B. D. 
Wagner. R. W. G. B. R. 

419. 7 Juli . 
554. 8 Juli. 
394. 7 Juli. 
493. 8 Juli. 
491. 8 Juli . 
492. 8 Juli. 
501. 8 Juli. 
543. 8 Juli. 
441. 8 Juli. 
381. 7 Juli . 
364. 7 Juli. 
567. 9 Juli. 
464. 8 Juli. 
470. 8 Juli. 
548. 8 Juli. 
423. 7 Juli. 
597. 13 Juli . 
445. 8 Juli . 

12. 10 J an. 
494. 8 Juli . 
589. 13 Juli. 
519. 8 Juli . 
365. 7 Juli. 
407. 7 Juli. 
509. 8 Juli . 
588. 13 Juli . Walter. C. 

Wenzel. P. wed. P. M. F. Schwarzer. 

Wertheim. M. 
Weijers. A. 
Wiechmann. C. A. 
Wiemeij er. H. C. 
Wiemeij er. 0. F. 
Wilhelm . 0. H . 
Wolffram. P. W. 
Wulff. A. 
Wiirdemann. A. W. A. R. 
Wiirth. G. A. 
Yark. W. L. 

S. 542. 8 Juli . 
391. 7 Juli . 
438. 8 Juli . 
408. 7 Juli. 
515. 8 Juli. 
382. 7 Juli. 
550. 8 Juli . 
398. 7 Juli. 
604. 13 Juli. 
484. 8 Juli . 
538. 8 Juli. 
425. 7 Juli. 

Nederlanderschap en ingezetenschap. Arrest 
van den H oogen Raad. - De verzoeker 
(wiens uitlevering is gevraagd Red.) was, 
als binnen het Rijk uit een niet gehuwde 
vrouw geb0ren, ontwijfelbaar, volgens art. 
ld Wet Nederlanderschap, Nederlander voor
dat hij door zijn , vader en zijn moeder bij 
hun huwelijk werd erkend. - Art. 7 dier 
wet noemt onder de gevallen, waarin het 
Nederlanderschap wordt verloren, niet dat 
van erkenning door niet-Nederlandsche 
ouders. - Wei noemt art. 2'1 (in het Rijk te 
vondeling gelegd of verlaten kind, Red.) 
een geval, waarin het Nederlanderschap 
slechts wordt aangenomen, zoolang niet 
van afstamming blijkt, welke het zou nit
sluiten, maar die bepaling mag niet analo
gisch worden toegepast tegenover die van 
art. l e (volgens C-oncl. 0. M. ld Red.), welke 
het rekening houden met de afstamming 
uitsluit en aan verandering van den burger
lijken sta.at geen invloed toekent. 1 April. 

- Wet tot nadere wijziging der wet van 
12 December l 892 (Staatsblad n°. 268) op 
het Ne~~rlande_i:s?hap e_1_1 het ingezetenschap, 
JaatsteliJk gew1Jz1gd b1J de wet van 15 Juli 
1910 (Staatsblad n '. 216). S. 955. 31 Dec. 

Notariaat. Besluit tot nadere wijziging van 
het K. B. van 4 Juni 1878 (S. 81 ), houdende 
voorschriften ter uitvoering van art. 14 der 
wet op het Notarisambt. S. 2. 3 Jan. 
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Besluit tot nadere wij ziging van het K . B. 
van 29 September 1892, S . 228, houdende 
naclere bepaling va,n het maximum van het 
getal notarissen in ieder arrondissement. 

S. 128. 26 M.rt . 

Octrooien. Zie lndustrieele en Intellec\·ueele 
eigendom. 

Onderwijs. ( Hooger) Besluit tot wijziging der 
K. B. van 21 Juni 1887, S. 105 en 106, 
houdende vaststelling onderscheidenlij k van 
een leerplan voor de gymnasia en van een 
programma voor het eindexamen der gym 
nasia en bet daa.rmede gelijkgesteld examen, 
vermeld in artikel 12 der wet van 28 April 
1876 (Staatsblad n °. 102). S. 49. 31 J an. 

Gewijzigd . S. 227. 1 Mei. 
Idem. S. 248. 20 M.ei. 

Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
art. 157 der booger-onduwij swet van de 
a fdeeling Gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te Harderwijk, van de ,,Vereeniging 
voor Cbristelijk M.iddelbaar en Voorbereidend 
booger-onderwijs voor H arderwijk en om 
streken", gevestigd te Harderwijk. 

S. 50. 31 Jan. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 4 Juli 1905, S. 227, ter uitvoering van 
artikel 33, onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 54. 5 Febr. 
Idem. 734. 1 Sept. 

- Wet tot wijziging en aanvulling der Hooger-
onderwijswet. S. 105. 1 M.rt. 

- In werking treding. 618. 26 Juli. 
- Besluit tot aanW1Jzmg, overeenkomstig 

artikel 157 der booger-onderwijswet, van 
de afdeeling gymnasium van bet Baamsch 
Lyceum te Baam, van de Vereeniging 
,,Het Baamscbe Lyceum'.' 

S. 115. 12 Mrt. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig ar

tikel 170 der booger-onderwijswet, van de . 
stichting ,,Leidsch Universiteitsfonds", ge
vestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der geneeskunde aan de Rijks
Universiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen. S. 1 71. 6 April. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
7 Juni 1919, S. 313, boudende vaststelling 
van een leerplan voor de gymnasia. 

S. 22h. 1 Mei. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

art. 157 der Hoogeronderwijswet, van het 
Roomsch-Katholieke gymnasium voor meis
jes ,,St. Angela" te Venray, van het zedelijk 
lichaam Ursula's Zusters te Venray. 

S. 249. 20 Mei. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

artikel 170 der Hooger-onderwijswet, van 
de stichting ,,Leidsch Universiteits-Fonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 315. 24 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 
artikel 157 cler hooger-onderwijswet van : 
1°. de afdeeling gymnasium van het St. 
Norbertus lyceum te Roosendaal; 2· . de 

afdeeling gymnasium van het St. Gertrudis 
lyceum te Roosendaal ; 3°. de afdeeling 
gymnasium van het. St. Catharina lyceum 
te Eindhoven. S. 581. 13 Juli. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 
168 t/m l68sep· ie~ der wet tot regeling van 
bet Hooger Onderwijs. S. 620. 28 .Juli. 

- Beschikking van den ~\linister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen houdende 
de Algemeene Regelen voor den bouw en 
inrichting van lokalen te sticbten of in ge
bruik te nemen voor Gymnasia en Hoogere 
Burgerscholen (lycea) en van de daarbij 
behoorende terreinen. 30 Aug. 

- Besluit tot aanvulling van hot K. B. van 
22 Augustus 1906, S. 229, laatstelijk ge
wijzigd bij K. B. van 14 F ebruari 1917, 
S. 217, waarbij worden aangewezen de buiten
landsche instellingen en de buitenlandsche 
getuigschriften, bedoeld in artikel 134 der 
H oogcr-onderwijswet. S. 732. l Sept. 

- Besluit tot aanvulling van het laatstelijk 
bij K. B . van 20 Maart 1918, S. 162, gewijzig
de IC B. van 30 Juni 1909, S. 208, waarbij 
worden aangewezen de buitenlandsche in
stellingen van onderwijs of onderzoek, be
doeld in artikel 125 der Hooger-onderwijswet. 

S. 733. 1 Sept. 

- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig ar
tikel 157 der hooger-onderwijswet, van bet 
Christelijk gymnasium te 's-Gravenhage. 

S. 791. 19 Oct. 
- Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig 

artikel 157 der hooger-onderwijswet, van het 
gymnasium ,,Immaculatae Conceptionis Bea
tae Mariae Virginis" te Vemay. 

S. 909. 23 Dec. 
Onderwijs. ( Lager) Besluit houdende beschik

king op het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Appingedam, tegen h~t be
sluit van Gedep. Staten van Gronmgen, 
van 10 October 1918, nn. 187, 3de afd., 
tot onthouding der goedkeuring aan de door 
den Raad der gemeente Appingedam op 
26 September 1918 vastgestelde verordening 
~ot regeling der jaarwedden van bet onder
wijzend personeel bij bet openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. !iS. ,3 Febr, 

- Koninklijk Besluit. - Waar de door den 
onderwijzer t e verrichten werkzaambeden 
zullen bestaan in het plaatsen van spaar
pandbrieven, is het verleenen der gevraagde 
vrijstelling niet gewenscht. 3 Mrt. 

- Besluit h0udende beschikking op bet beroen, 
ingesteld door den Raad der gemeente Wij'k 
c. a. tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordbrabant, van 3 Juli 1919, G., n°. 139, 
IIIde afd., tot onthouding van goedkeuring 
aan zijn besluit van 18 April/19 Juni 1919, 
tot vaststelling van eene verordening tot 
re~eling van de wedden, van het onder
wiJzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs in die gemeente. S. 114. 12 Mrt. 

- Besluit houdende beschikking op bet be
roep, ingesteld door M. J. van Heyst, hoo!d 
van, en mej. A. J. van den Boom, onder
wijzeres aan de openbare lagere school te 
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Engelen, tegen het besluit van Gedep. 
Stat en van Noordbrabant, van 12 Maart 
1919, n°. 17a, tot goedkeuring van het be
sluit van den Raad der gemeento Engelen, 
van 28 September 1918, tot vaststelling 
van eene verordening tot regeling van de 
wedden van het onderwijzend personeel 
aan de openbare lagere school in die ge
meente. S. 117. 18 Mrt. 

- Besluit h6udende beschikkin~ op de be
roepen, ing€ st-eld door 1 °. G. J!;. Bron en 5 
anderen, alien onderwijzers bij het open
baar lager onderwjjs in de gemeente Beerta; 
2°. de Afdeeling ,,Beerta en omstreken van 
den Bond van Nederlandsche Onderwij zers• · , 
t egen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Groningen, van 5 September 1918, 
n ·'. 30, 3de afdeeling, tot goedkeuring van 
de door· den Raad der gemeente Beerta op 
15 Juli 1918 vastgestelde verordening tot 
r e$eling der jaarwedden van het onder
wiJ zend person eel bij het open baar lager 
onderwijs aldaar . S. 120. 20 11'.lrt. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door J. Schroder en 13 
anderen, allen onderwijzers en onderwijze
ressen aan openbare lagere scholen te Nieuw
leusen, tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Overij ssel, van 29 April 1919, 2de af
deeling, n°. 3030/2226, waarbij goedkenring: 
is verleend aan het besluit van den Raad der 
gemeente Nieuwleusen van 16 April 1919, 
n°. 1/174, tot int rekking van zijn besluit van 
30 Augustus 1918, n°. 2/147, en tot aanvul
ling van zijn besluit van 19 Januari 1918, 
n°. 1/116, inzake de onderwijzersjaarwedden
regeling in die gemeente. S. 121. 20 11'.lrt. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door C. A. Backer en S. A. H. 
van Eck, respectievelijk hoofd en onder
wijzeres aan de openbare lagere school te 
Melissant, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Zuidholland, van 28 October 
1918, B. n°. 2782 (4• afd.), G. S. n°. 37, 
tot goedkeuring van de door den Raad der 
gemeente Melissant op 2 Augustus 1918 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar. 

s. 122. 20 11'.lrt . 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Adorp, t egen het besluit van Gedep. Staten 
van Groningen, van 26 September 1918, 
n°. 77, 3de afdeeling, tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der ge
meente Adorp op 30 Augustns 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel 
bij bet openbaa,r lager onderwijs aldaar. 

S. 123. 22 Mrt. 
- Besluit houdende beslissing op de beroepen, 

ingesteld door: 1°. L . C. Th. Geraets en 
4 'anderen, vormende het onderwijzend per
soneel aan de open bare lagere school te 
Schinveld: 2Q. A. H. C',orris, hoofd der 
school t-e Schinveld, tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Limburg, van 17 October 
1918, 4de afd eeling, La. 7268/6 G, tot goed
keuring van de door den Raad der gemeente 

Schinveld op 25 September 1918 vastge
steld e verord ening tot regoling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het cpen-
baar lager onderwijs aldaar. . 

S. 1.65. 3 Apnl. 
- B esluit houdende hescbikking op het be

roep, ingesteld door H. Meester, hooid eener 
openbare lagere school te Meppel, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Drenthe, 
van 12 Maart 1919, n°. 84, tot iroedkeuring 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Meppel, van 23 December 1918, n°. 245, 
tot vast stelling van eene verordening tot 
regeling van de wedden van het onderwijzend 
personeel bij bet openbaar lager onderwijs 
in die gemeente. S. 166. 3 April. 

- Bcsluit houdende beschikking op bet be
roen, ingesteld door J . van Melick, hoofd der 
school t e Vaals, tegen het besluit van Gedep
Staten van Limburg, van 15 November 1918,. 
4de afd ., La. 8281/5 Q, tot goedkeuring van 
de door den Raad der gemeente Vaals op 4-
Novomber 1918 vastgestelde verordemng 
tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lag~r 
onderwijs aldaar. S. 167. 3 ApnL 

- Koninklijk Besluit. - Eene verordening 
als bedoeld bij art. 26undecies 3e lid moet 
zich beperken tot bepalingen die betreffen 
de wijze van uitbetaling d_er jaarwedd!'.. 
alsmede de inhouding van iaarwedde blJ 
verlof tot afwezigheid : bepalingen omtrent 
het verleenerr van ontslag aan eene onder
wijzeres nadat zij een huwelijk heeft aange
uaan kunnen daarin niet worden opgenomen .. 
0 

10 April. 
- Besluit houdende beschikking op het be-· 

roep ingesteld door A. K ars, hoofd der open
bare' lagere school t-e Goudriaan, tegen bet 
besluit van Gedep. Staten van Zuidholland, 
van 20 J anuari 1919, B., n°. 159, (4de af
deeling), G. S., n c. 34, tot goedkeuring van 
de door den Raad der gemeente Goudriaan 
op 16 J anuari 1919 vastgestelde verordening
tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij bet openbaa.r lag~r 
onderwij s aldaar. S. 180. 14 April. 

- Besluit houdende beschikking op bet be
roep, ingesteld door mejuffrouw J. C. Vender
bos, onderwijzeres aan de openbare _lagere 
school te Goudriaan, tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Zuidholland van 20· 
Januari 1919, n°. 159, (4• afd.), G. S. n°. 34, 
tot goedkeuring van de door den Raad der 
gemeente Goudriaan op 16 Januari 1919' 
vastgest-elde verordening t~~ r egeling der 
jaarwedden van het onderWlJZend personeel 
bij •het openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 181. 14 April. 
- Besluit houdende beschikking op bet be

roep, ingesteld door A. Brondijk eri 3 anderen, 
allen onderwijzers in de gemeente Onst
wedde, tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Groningen, van 3 October 1918, n°. 155,. 
3de a fd., tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Onstwedde op 20 Sep
tember 1918 vastgestelde verordening tot 
regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lag~r 
onderwijs aldaar. S. 182. 14 April. 
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Besluit houdende · beschikking op het be
roep, ingesteld door G. W. Karsten en 3 
anderen, alien onderwijzers(essen) bij het 
openbaar lager onderwijs in de gemeente 
Loppersum, tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Groningen, van 5 September 
1918, n°. 145, 3de afdeeling, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente Lopper
sum op 28 Augustus 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwij s aldaar. S. 183. 14 April. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en ,vetenschappen aan de Gemeente
besturen, betreffende : H erplaatsing van 
wachtgelders. 15 April. 

- K oninklijk Besluit . Eene verordening 
tot r egeling van de wijze van uitbetaling der 
onderwijzerswedden en de inhouding dier 
wedde bij verlof tot a fwezigheid behoort te 
bevatten eene regeling betreffend de uit
keering der jaarwedde aan gehuwde onder
wijzeressen, die hare bevaJling tegemoet 
zien. 22 April. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Leek tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Groningen, van 12 September 1918, 
n°. 93, 3e afd., tot onthouding der goed
keuring aan de door den Raad der gemeente 
Leek op 31 Mei 1918 vastgest elde verorde
ning tot regeling der jaarwedden van het 
onclerwij zend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 217. 28 April. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep , ingesteld door den Raad der gemeente 
Laens t egen het besluit van Gedep. Staten 
van Groningen , van 17 Octo.ber 1918, 11°. 21, 
3de afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Leens 
op 5 October 1918 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 218. 28 April. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Marum t egen het be~luit van Gedep. Staten 
van Groningen, van 26 September 1918, 
n ·. 9, 3e afd. , tot on thou ding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Marum 
op 23 Mei 1918 vas'tgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het onder
wij zend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. • S. 219 . 28 April. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld d oor d en Raad der gemeente 
Staphorst t egen het besluit van Ged<'p. 
Staten van Overij ssel, van 8 April 1919, 
2e atd. , n °. 2028/1816, tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der ge
meente Staphorst op 13 December 1918 
vastgestelde, op 8 Maart 1919 gewijzigde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 220. 28 April. 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door E. Sol en 7 anderen, 
alien hoofden van openbare lagere scholen te 

Zwolle, tegen het besluit van Gedep. Staten 
van OveriJssel, van 8 April 1919, 2• aid., 
no. 2239/1819, L. 0 ., tot goedkeuring van 
der door den Raad der gemeente Zwolle 
op 23 October 1918 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het onder
w\jzend personeel bij het ope;ib8:;"r la~eronde_r
WIJS aldaar. S. 2~1. 28 April. 

- Koninklijk Besluit . - Eene bepaling in 
een verordening tot regeling van de wijze 
van uitbetaling der onderwijzersjaarwedden 
en de inhouding der wedde bij verlof tot af
wezigheid, volgens welke aan onderwijze
ressen, die in staat van zwangerschap ver
keeren, verlof wordt verleend, behoort te 
worden beperkt tot gehuwde onderwijze
ressen. 4 Mei. 

- Besluit houdende beschikking op het be 
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Nieuwe Pekela tegen het besluit van Ged. 
Staten van Groningen , van 10 October 1918, 
n°. 129, 3e afd., tot onthouding der goed 
keuring aan de door den Raad der gemeente 
Nieuwe Pekela op 25 Juni 1918 vastgestelde, 
op 16 September 1918 gewijzigde, verorde
ning tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwij s aldaar. S. 234. 10 Mei. 

- Besluit houdende beschikking op het b
roep, ingesteld door M. Verstraeten, hoofd 
der openbare burgerschool te Weert, t egen 
het besluit van Geel, Staten van Limburg, 
van 15 November 1918, 4e afd. La. 824.7/5 S, 
tot goedkeuring van · de door den Raad der 
gemeente Weert op 2 November 1918 vast
gestelde verordening tot regeling der' jaar
wedden van het onderwijzend parsoneel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 235. 10 Mei. 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Hoogezand tegen het besluit van Ged . 
Staten van Groningen van 10 October 1918; 
n°. 132, 3e a fd . , tot onthouding der· goed
keuring aan d e door den Raad der gemeente 
H oogezand op 10 Juni 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwij s aldaar. S. 236. 10 Mei. 

- Besluit houdende beschikkiii.g op het be
roep, ingesteld door F. P. Jansen en 22 
anderen, te zamen vormende het onder
wijzend personeel aan de openbare lagere 
scbolen in de gemeente Bergen (Limburg), 
tegen het besluit van Ged, Staten van Lim
burg, van 8 November 1918, 4e afd., La. 
8044/6 B, tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Bergen (Limburg) op 
31 Augustus 1918 vastgestelde verordening 
tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwij s aldaar. S. 237. 10 Mei. 

- Besluit houdende beschikking op de be
roepen, ingesteld: -1 °. door den Raad der 
gemeente Vlissingen en 2°. door J. D. C. 
de Vries en 16 anderen, leden van het onder
wijzend personeel aan de openbare lagere 
scholen aldaar, tegen het besluit van Ged. 
Staten van 7.eeland, van 17 Januari 1919, 
n~. 163, 1° afd., tot ontbouding der goed-
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keuring aan de door den Raad der gemeente 
Vlissingcn op 27 December 1918 vastge
stclde verordening tot regeling der 1·aarwed
den van het onderwijzend personee bij het 
openbaar lager onderwijs a ldaar. 

S. 238. 10 Mei. 
- Besluit hou<lende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Finsterwolde tegen het besluit van Ged. 
Staten van Groningen, van f, September 
1918, n°. 14G, 3• afd., tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der ge
meente Fimt-erwolde op 21 September 1917 
vastgestelde, op 10 October 1917 gewijzigde, 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het "Onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 239. lO Mei. 
- Besluit houdende beschik.king op het be

roep, ingesteld door den Raad der gem ~11te 
Bierum tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen, van 10 October 1918, n°. 130, 
3° afd., tot onthouding der goedkeuring aan 
de door den Raad der gemeente Bierum 
op 27 September 1918 vastgestelde veror
dening tot regeling der jaarwedden van het 
onderwijzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 240. 11 Mei. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Noordbroek tegen het beslnit van Ged. 
Staten van Groningcn, van 6 ·Februari 1919, 
n~. 167, 3e atd., tot onthouding der goed
kpuring aan de door den Raad der gemeente 
Noordbroek op 17 October 1918 vastgestelde, 
op 30 December 1918 gewijzigde, verordening 
regeling der jaarwedden van het onderwijzend 
personeel bij het openbaar lager onderwijs 
a ldaar. S. 241. 11 Mei . 

- .Besluit houdende beschikk:ing op het be
roep, inge teld door den Raad der gemeente 
Ulrum tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen, van 26 September 1918, 
no. 75, 3• afd., tot onthouding der goed
keuring aan <le door d· n Raad d~r gPmeente 
Ulrum op 14 Mei ·1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend J>ersoneel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar . S. 242. 11 Mei. 

_, Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
GriJpskerk t egen het besluit van Geel . Staten 
van Groningen, van 5 .September 1918, 
no. 193, 3• afd ., tot onthouding der goed
keuring aan de door den· Raad der g-emeente 
Grijpskerk op 19 Ju li 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling: der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 250. 20 Mei. 

- Besiuit houd ende beschik.king op het beroep, 
ingesteld door den Raad der gemeente 
Oldekerk t egen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen, van 10 _October 1918, n°. 133, 
3e afd., tot onthouding der goedkeuring 
a-an de door den Raad der gemeente Olde
.kerk op 26 September 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 251. 20 Mei. 

1920. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door R . van der Mei, onder
wij zer aan de openbare lagere school t e 
Beetsterzwaag (gemeente Opsterland) tegen 
het besluit van Geel . Staten van F riesland, 
van 13 Februar~ 1919, n°. 101, 2• afdeeling, 
tot goedkeuring van de door den Raad der 
gemeente Opsterland op 28 Januari 1919 
vastgestelde verordening tot regeling der 
jaarwedden van het onderwijzend personeel 
bij het openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 252. 21 Mei. 
- Besluit betreffende de toepassing van ar

t ikel 26septies eerste lid, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs. 2 Juni . 

- Besluit houdende bE-schikking op het be
roep, ingesteld door S. J . Rompen, en 12 
anderen, alien hoofden en onderwijzers, 
verbonden aan openbare lagere scholen te 
Wittem, t egen het besluit van Geel. Staten 
van Limburg, van 31 October 1918, 4• afd., 
La. 8023/4 Q, tot goedkeuring van de door 
den Raad der gemeente Wittem op 18 Sep
tember 1918 vastgestelde verordening tot 
re~eling der jaarwedden van het onder
wiJzend personeel bij het openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 294. 15 J uni. 

- Besluit houdende beschikk:ing op het be
roep, ingesteld door de Afdeeling Brielle 
e. o. van den Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuidholland, va.n 2/5 September 
1918, B, n°. 2277 (4C afd.), G. S. no. 14, tot 
goedkeuring van de door den Raad der ge
meente Rockanje op 22 Augustus 1918 vast
gestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijz\lnd personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 295. 15 Juni 
- Besluit houdende de beschikk.ing op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Middelstum tegen het besluit van Ged . 
Staten van Groningen, van 26 September 
1918, n°. 73, 3• afd., tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den ;Raad der ge
meente Middelstum op 1 Juli 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs aldaar. 

S. 296. 15 Juni. 
- Besluit houdende beschik.king op het be

roep, ingesteld door J . M. P. Broeder en drie 
anderen, onderwijzers bij bet openbaar lager 
onderwijs te Mook, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg, van 5 September 
1918, 4• afd., La. 5188/6 H, tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente Mook 
en Middelaar op 28 J uni 1918 vastgestelde 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 302. 17 Juni. 
- Besluit houdende beschik.king op het be

roep, ingesteld door P. J . Kantelberg, hoofd 
der openbare lagere school te Westerhoven, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Noord
brabant, van 22 J anuari 1919, G. no. 176, 
·III• afd. , tot goedkeuring van de door den 
Raad der gemeente Westerhoven op 20 
December 1918 vastgestelde verordening tot 

77 
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re~eling der jaarwedden van het onder- 1 
wiJzend personeel bij bet openbaar lager 
onderwijs aldaar. S. 303. 17 Juni. 

- Besluit boudende beschikking op het be
roep, ingesteld door de Afdeeling Belling
wolde-Wedde van den 'Bond van Neder
landscbe Onderw\jzers tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen, van 1 Augustus 
1918, no. 141, 3• afdeeling , tot goedkeuring 
van de door den Raad der gemeente B3lling
wolde op 23 Mei 1918 vastgestelde ver
ordening tot regeling der jaarwedden van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 30.Jc. l 7 Juni. 

Raad der gemeente Grijpskerl op 25 -October 
1918 vastgestelde verordening tot regeling 
der jaarweclden van het onderwijzend perso
neel aan de tusscben de gemeenten Grijps
kcrk en Oldehove gemeenschappelijke open 
bare lagere school te Kommerzijl. 

S. 309. 17 Juni. 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door D. Fortuin, onderwijzer 
aan de openbare lagere school te Sassenheim, 
tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Zuidholland, van 2 December 1918, B. 
n°. 3053 (4-de afd.), G. S., no. 84 tot goed
keuring van de door den Raad der gemeente· 
Sassenheim op 22 November 1918 vastge
stelde verordening tot regeling der jaarwed
den van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 312. 18 Juni . 

- Besluit waarbij met wijziging van het be
sluit van Ged. Staten van Zuidholland, 
dd. 23 Februari 1920, B, n°. 101S (3de afd.), 
G. S. n°. 1, het bedrag der Rijksvergoedingen, 
bedoeld in a rt. 59septie-s, ender Rijksbijdrage, 
bedoeld in art . 59,-,cties der wet tot regelihg -· Besluit houdende beschikking op bet be-
van bet lag<'r onderwijs, over bet jaar 1919, roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
voor de bijzondere lagere school te Rockanje , Grootegast tegen het besluit van Gedep. 
Strijpsche dijk A 7J, van de Vereeniging tot Staten van Groningen, van 12 SepteJnber-
stichting en instandhouding van scholen 1918, n°. 92, 3• atd., tot onthouding der 
met den Bijbel, te Rockanie, nader wordt- goedkeuring aan de door den Raad der ae. 
bepaald op f 5420.99 ½ , S. 305. 17 Juni, meente Grootegast op 6 Juni 1918 vastge

stelde verordeuing tot regeling d~r jaarwedden 
- Besluit houdende beschikking op het be- van het onderwijzend personeel bij het 

roep, ingesteld door den Raad der gemeente openbaar lager onderwijs a ldaar. 
Egmond aan Zee tegen het bzsluit van Gedep. S. 313. 18 Juni 
Staten van Noordholland, van 4-/10 Juni . .. . . . . · 
1919, no. 126, tot ontbouding van goed-

1 
- Beslmt tot w1Jz1gmg van art,1kel 7 van het 

keuring aan zijne besluiten van 29 October, K. f ') van 19 Novembfr 190~ (Staatsblad 
26 November 1918 en van 6 Maart/22 April no. ~O~). S. 071. 10 Juli_ 
1919, tot vaststelling van eene verordening - Besluit houdendc bcschikking op bet be-
tot regeling van de wedden van het onder, roep, ingesteld door N. van Oosterhout , 
wijzend personeel bij bet openbaar lager hoofd der openbare lagere school te Leider·• 
onderwijs in die gemeente. S. 306. 17 Juni. dorp, tegen het besluit van Ged. Staten van 

- Besluit houdende bescbikking op hct be- Zuidholland, van 5 November 1918, B, 
roep, ingesteld door den Raad der gemeento no. 2852, (4• afd.), G. S. n°. 40, tot goed-
Delfzijl tegen het besluit van GedP,p. taten keuring van de door den Raad der gemeente 
van Groningen van 27 December 1918, Leiderdorp op 30 October 1918 vastgestelde 
no. 105, 3de afd., tot onthouding der goed- verordening tot regeling di>r jaarwedden 
keuring aan de door den Raad der gemeente van het onderwijzend personeel bij het open-
Delfzijl op 6 December 1918 vastgestelde baar lager onderwijs aldaar. 
verordening tot regeling der jaarwedden S. 572. 10 Juli. 
van het onderwijzend personeel bij het - Besluit houdende beschikking op het be-
openbaar lager onderwijs aldaar . roep, ingesteld door den Raad der gemeente 

S. 307. 17 Juni . Ambt-Vollenhove tegen het besluit van Ged_ 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door de Afdeeling Deventer 
en omstreken van den Bond van Nederland
sche onderwijzers tegen het besluit van 
Gedep. Staten van Overijssel. van 16 Sep 
tember 1919, 2• a'd., no. 6949/5008, tot 
goedkeuring van het be~luit van den Raad 
der gemeente Deventer, van 27 November 
1918, n°. 36/1263, tot vaststelling van eene 
verordening, regelende de wedden van het 
onderwijzend personeel bij het opanbaar 
lager onderwijs in die gemecnte, zooals het 
is gewijzigd bij besluit van dien Raad, van 
30 April 1819, n°. 200/1263. 

S. 308. 17 Juni. 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door Burgemeeste1· en Wet- J 

houders van Grijpskerk tegen bet besluit j 
van Gedep. Staten van Groningen, van 
19 Juni 1919, nc. 1732, 3de ald., tot ont
bouding der goedkeuring aan de door den 

Staten van Overijssel, van 14 J anuari 1919, 
2• afd ., n°. 9027 /207, tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der ge• 
meente Ambt-Vollenhove op 15 Juli 191& 
v:istgestelde, op 28 December 1918 . ge• 
wijzigde , verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwij zend personeel bij 
bet openbaar lager onderwij s a!daar. 

S. 573. 10 Juli_ 
- Besluit houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Oosterhout tegen het besln it van Ged_ 
Staten van oordbrabant, van 5 l\faart 
1919, G. n°. 164, III• afd. , tot onthouding
der goedkeuring aan de door den Raad der 
gemeente Oosterhout op 5 October 1918 vast
gestelde verordening tot regeling der jaar
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar lager onderwijs aldaar. 

S. 574. 10 Juli_ 
- Besluit houdende beschikking op bet be-
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roep, in~esteld door den Raad der gemeente aan gemeeutelijke en bijzondere kwcek-
NoorddiJk tegen het besluit van Ged. Staten scholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, 
van Groningen, van 27 December 1918, sub 1 °., der wet tot regeling van het lager 
n°. 104, 3• afd., tot onthouding der ·goed-. onde1·wijs . S. 744. 18 Sept. 
keuring aan de door den Raad der gemeente _ Idem. 827. 24 Nov_ 
Noord?ijk op 7 Mei 1918 vastgestel_de_, op I - Koninklijk Besluit. - Waar blijkens art . 97 
31 Mei 1~18 e!1 2 Dece~ber 1918 _gew1Jz1gde, der wet tot regeling van het lager onderwijs 
verordenmg -0 ~ regelmg der )_aarwedden de laatseli.ke commissien onder meer tot 
van het onderwiJzei~d perso~eel biJ het open- , taa? hebbin toezicht te houden op alle 
baa,r lager onderwlJS aldaas 10 Juli. I scholen .in de gemeente, waar lager onderwijs 

· 
575

· gegeven wordt, kan met het oog hierop de 
- Besluit houdende bescbikking op de be- I bediening van lid der plaatselijke commissie 

roepen, ingesteld door 1°. H. Wintjens,onder- en die van onderwij zer bij het lager onderwijs 
wijzer te Noorbeek, 2°. C. Salden, hoofd der I in dezelfde gemeente bezwaarlijk in een 
school te Noorbeek, en mejuffrouw M. C. E. persoon vereenigd worden, en kan derhalve 
Lambrachts, onderwijzeres te Noorbeek, voor dat doe! de vrijstellino van het verbod, 
tegen h et besluit van Ged. Staten van Lim- gesteld in art. 38, eerste 1id der wet, niet 
burg, van 15 November 1918, 4• afd. , La. worden verleend. 18 Sept. 
8216/5 0, tot goedkeuring van de door den _ Missive van den ~linister van Onderwijs, 
Raad der gemeente Noorbeek op 28 October Kunsten en Wetenschappen aan Ged. Staten, 
1918 vastgestelde verordening tot regeling betreffende Rijksvergoeding voor herhalings-
der jaarwedden van het onderwijzend pe~- onderwijs. 1 Oct. 
soneel bij het openbaar lager onderwiJs _ Wet tot regeling van het algemeen vormend 
a ldaar. S. 576- lO Juli. lager onderwijs. S. 778. 9 Oct. 

- Besluit houdende beschikking op het be- ___.Koninklijk Besluit. - De wet sluit de moge-
roen, ingesteld door den Raad der gemeente Jijkheid niet uit, dat de betrekking van 
Uithuizermeeden tegen het beRluit van Geel onderwijzer, belast met het geven van her-
Staten van Gronin~en, van 20 Februari halingsonderwijs met die van hoofd van dit 
1919, n°. 161, 3de aid., tot onthouding der onderwijs in Mn persoon wordt vereenigd; 
goedkeuring; aan de door den Raad der ge- in dit oeval behoort aan dien onderwijzer 
meent e Uithuizermeeden op 23 October 1918 ook de 

0
belooning als hoofd toe te vallen. 

vastgestelde, op 24 Januari 1919 gewijzigde, 11 Oct. 
verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het open
baar lager onderwijs la,ger. S. 577. 10 Juli. 

- Besluit houdende bescbikking op de be
roepen, ingesteld door 1°. W. F. Carriere 
en 20. D. Stoutjesdijk, onderwijzers aan de 
openbare lagere school te Nieuwe-Tonge, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuidholland, van 2 April 1918, B n°. 779, 
(4• afd.) , G. S. n°. 106, tot goedkeuring 
van eene verordening tot regeling van de 
wedden van het onderwijzend personeel bij 
het openbaar Jager onderwijs in die gemeente. 

S. 578. 10 Juli. 
- Beslnit houde~de beschikking op bet be

roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Schiermonnikoog tegen het besluit van Ged. 
Staten van Friesland, van 2 Januari 1919, 
no. 91, 2° afdeeling, tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der ge
meente Schiermonnikoog op 15 November 
1918 vastgestelde verordening to_t regeling 
der jaarwedden van bet onderw1Jzen<!,. per
soneel bij het openbaar lager onderw1JS al
daar. S. 579. 10 Juli. 

- Koninklijk Besluit. - l'egen het verleenen 
van de in dit art. bedoelde vrijstelling voor 
het bekleeden der betrekking van agent 
van de N. V. ,,Nationaal Spaarfonds" be
staat geen bezwaar. 19 Aug. 

- Besluit t-ot wijziging en aanvulling van het 
K. B. van 14 Maart 1911, S. 90, aangevuld 
en gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 
18 October 1912, S. 320, 30 September 1915, 
S. 412, 10 Mei 1818, S. 228, en 6 Juni 1919, 
S. 276, tot vaststelling van voorschriften 
voor het verleenen van eene Rijksbijdrage 

- Besluit ter uitvoering van art. 175 der Lager 
Onderwijswet. 1920. 6 Nov. 

- Koninklijk Besluit . - Driemaandelijksche 
uitbetaling der jaarwedde aan de onder
wijzers is niet in het belang van het onderwijs 
te achten. - De regeling van de inhouding 
van jaarwedde bij verlof tot afwezigheid 
voor de gehuwde onderwijzeres in geval van 
zwangerschap, behoort niet ongunstiger te 
zijn dan die voor gewoon ziekteverlof. 

26 Nov. 
- Koninklijk Besluit. - De maatstaf van 

berekening in art. 24 der wet tot regeling 
van het lager onderwijs vermeld, heeft 
blijkens art. 48aepties, al. 2, uitsluitend be
trekking op het aantal werkelijk school 
iraande kinderen en niet op de opbrengst 
der schoolgelden. - Voor de berekening 
van de •opbrengst der schoolgelden komt 
alleen in aanmerking het voors<'hrift van art. 
59sexies, eerste lid onder b, en dat artikel, 
gewagende van ,,de opbrengst der school
gelden", laat een splitsing van de school
gelden over verschillende deelen van het 
jaar niet toe, zoodat die opbrengst alleen 
te verstaan is als op brengst over het geheele 
jaar. 1 Dec. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Houten, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, van 17 Maart 1919, 
3de afd. , n°. 356i363, tot onthouding der 
goedkeuring aar:. de door den Raad der ge
meente Houten op 23 December 1918 vast
gestelde verordenmg tot regeling van jaar
wedden der onderwijzers :'n die gemeente. 

S. 841. 4 Dec. 
77* 
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Besluit tot uitvoering van art. 26septies, 
eerste lid der wet tot regeling van het lager 
onderwijs. 6 Dec. 

- Koninklijk Besluit. - Uit het onderling 
verband van de verschillende leden van art. 
26quater der wet tot regeling van het lager 
onderwij s volgt dat de beperking in het 5° 
lid van dat artikel zoo moet worden ver- I 
staan, dat het aantal onderwijzers in elk 
der in het 3° en 4·> lid bedoelde Yakken niet \ 
grooter zijn kan dan het aantal klassen of 
afdeelingen, waar in een of meer dier vakken 

1 onderwijs wordt gegeven. 7 Dec_ 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K onink.lijk Besluit van 3 April 1890 (Staats
blad n°. 34), zooals dat Koninklijk Besluit 
is gewijzig d en aangevuld bij Konink.liJke 
Besluiten van 30 November 1895 (Staatsblad 
no. 183) en 16 Maart 1909 (Staatsblad n°. 72), 
houdende voorschriften ter uitvoering van 
art. I 2, derde lid, sub 2°., der wet tot rege
ling van bet lager onderwij s. 

S. 889. 10 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 21 en 
25 der Lager Onderwijswet 1920. 13 Dec. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 11 der 
Lager-ondorwijswet 1920. 13 Dec. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 1 November 1919 (Staatsblad 
no. 622), aangevuld door het K oninklijk Be
sluit van 17 December 1919 (Staatsblad 
n°. 815) en tot vaststelling van nadere be
palingen nopens de akte van aanstelling van 
onderwijzers aan bijzondere lagere scholen 
alsmede nopens de samenstelling en werking 
der commissien van beroep voor die onder
wijzers. S. 896. 15 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van regelen betref
fende de uitvoering van artikel 61 der Lager
onderwij swet 1920. S. 897. 15 Dec. 

- Besluit houdende beschikking op . het be
roep, ingesteld door A, van der Vleuten, 
hoofd der openbare lagere school te Best, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant, van 26 Februari 1919, 
G. n°. 34, tot goedkeuring van de besluiten 
van den Raad dier gemeente, van 30Augus
tus en 30 December 1918, tot vaststelling ; 
van eene verordening tot regeling der jaar
wedden enz. van de onderwijzers in die ge
meente . S. 904. 17 Dec. 

- Besluit tot wijziging van bet Koninklijk 
besluit van 9 Augustus 1879 (Staatsblad 
n°. 149) omtrent het atnemen der examens 
in de levende talen. S. 912. 24 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 3 April 1890 (Staatsblad n°. 34), 
waarbij tot uitvoering van a rtikel 12, derde 
lid, onder 2°., der wet tot regeling van het 
lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127) de regelen en voor
waarden zijn vastgesteld voor het verleenen 
van eene Rijksbijdrage aan normaallessen 
en aan hoofden van scholen. 

S. 913. 24 Dec. 
- Besluit tot wijziging van de Regelen voor 

de Rijksnormaallessen ter opleiding van 
onderwijzers en onderwij zeressen, vastge-

steld bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1890 
(Staatsblad n°. 97). S. 914. 24 Dec. 

- Besluit tot wijziging van de Regelen voor 
de Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 21 Mei 1891 (Staatsblad n°. 97). 

S. 915. 24 Dec. 
- Besluit tot het vaststellen van re~elen be

treffende bet verleenen van de vqjstelling, 
bedoeld in het derde lid van artikel 12 der 
Lager-onderwijswet 1920. S. 916. 24 Dec. 

- Missive van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan de gemeente
besturen en de besturen der gesu bsidieerde 
bijzondere lagere scholen betreffende toe
passing art. 26septi,s. eerste lid, wet lager 
onderwijs. 27 Dec. 

- Besluit ter uitvoering van de artikelen 56 
tot en met 59 der Lager-ong.erwijswet 1920. 

S. 918. 28 Dec. 
- Wet tot uitbreiding van de gemeente Am

sterdam met deelen van de gemeenten West
zaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder
Amstel en Nieuwer-Amstel, een gedeeltc 
van het open IJ en van de Zuiderzee, be
nevens met de getneenten Buiksloot, Nieuwen
dam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten. 

S. 1919. 28 Dec. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 14 Maart 1911 (Staatsblad n°. 90), 
waarbij tot uitvoering van artikel 12, derde 
lid, onder I 0 • der wet tot regeling van b et 
lager onderwijs van 17 Augustus 1878 
(Staatsblad n°. 127) voorschriften zijn vast
gesteld voor het verleenen van eene .Rijks
bijdrage aan gemeentelijke en bijzondero 
kweekscholen. S. 947. 31 Dec. 

- Besluit tot het rangschikken van de scholen 
voor zwakzinnigen onder bet buitengewoon 
lager onderw1js. 'l. 948. 31 Dec. 

- Besluit tot regeling van de wijze van uit
betalen der jaarwedde en wedde van de onder
wij zcrs aan de openbare lagere scbolen, be
doeld in artikel 30, derde lid, der Lager
onderwijswet 1920, en tot bet stellen van 
regelen betreffende verlof tot afwezigbeid 
en inbouding van die iaarwedde of wedde 
bij dat verlof. S. 949. 31 Dec. 

- Besluit tot regeling van de wijze, waarop 
wordt voorbereid en ingesteld bet verge
lijkend onderzoek, bedoeld in artikel 36 
der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 950. 31 Dec. 
- Besluit tot regeling van de inrichting, de 

samenstelling, de bevoegdheden en de wijze 
van verkiezing der oudercommissien, be
doeld in artikel 20 der Lager-onderwij swet 
1920. S. 951. 31 Dec. 

- Besluit houdende voorscbriften ter uit 
voering van de artikelen 88 tot en met 104 
der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 952. 31 Dec. 
- Besluit tot het vaststellen van voorschrif

ten tot uitvoering van de artikelen 72 tot 
en met 86 der Lager -onderwijswet 1920. 

S. 953. 31 Dec. 
- Zie ook : Pen.sioenen. 
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Onderwijs. (Middelb .) Wet tot wijziging en I 
aanvulling van de wet tot regeling van het 
Middelbaar Onderwijs. S. 106. 1 Mrt. 

- In werking treding. 301. 17 Juni. I 
- Besluit tot wijziging van art. 22 van het 

Reglement voor de Rijkshoogere burger
scbolen, vastgesteld bij K. B. van 30 Augustus 
1864, S. 91, laatstelijk ~ewijzigd bij K. B. 
va-n 19 Januari 1917 (1:5taatsblad n o. 186). 

S. 216. 26 April. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeen 

leerplan voor de boogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus, opleidende voor de eind
examens, bedoeld in artikel 57 onder b, 
der Middelbaar-onderwijswet. 

S. 299. 16 Juni. 
- Besluit tot vaststelling van de eischen 

Yan toelating tot de hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus. S. 316. 25 Juni. 

- Besluit tot vaststelling van het Reglement 
en het Programma voor de eindexamens 
der openbare hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus en ingevolge art. 45tredecies 
cler Middel baar -Onderwij swet aangewezen 
bijzondere hoogere burgerscholen met vijf 
jarigen ~ en vierjarigen cursus. 

S. 617. 26 Juli. 
- Besluit ter uitvoering van de artikelen 

451Jis tot m met 45septies der wet tot regeling 
vnn het middelbaar onderwijs. 

S. 621. 28 ,Juli. 

- Beschiklring van den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen houdende 
de Algemeene Regelen voor den bouw en 
inrichting van lokalen te stichten of in ge
bruik te nemen voor Gymnasia en Hoogere 
Burgerscholen (lycea) en van de daarbij be
hoorende terreinen. 30 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van het, Reglement 
voor het examen, vermeld in art. 55. 2de 
lid, der Middelbaar-Onderwijswet. 

S. 820. 18 Nov. 

Onderwijs. (Militair) Zie Milit(i,:r . 0ndcrwij~. 

Ongevallenverzekering. Besluit tot w\jziging 
van het K. B. van 10 Mei 1907, S . 98, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 15, 
laatste lid, der Ongevallenwet 1901. 

S. 257. 26 Mei. 

- Beschikking van den Minister va,n Land-
bouw, Nijverheid en Handel. 3 Juni. 

- W et houdende organisatie van de Rijksver-
zekeringsbank. S. 780. 9 Oct. 

- In werking treding. 888. 10 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
21 November 1908, S. 342, gewijzigd bij 
K. B. van 19 April 1909, S. 111, houdende 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in art. 59, sub 5, 
der Ongevallenwet 1901. S. 816. 15 Nov. 

- Besluit houdende nadere rogeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelijken en 
administratieven aard van de burgerlijke 
en militaire Gerechten (Krijgsraden) en 
Parketten, den Centralen Raad van Beroep 

en de Raden van Beroep voor de Ongevallen
verzekering. S. 821. 19 Nov. 

- Besluit houdende wijziging van den alge
meenen maatregel van bestuur, vastgestelrl 
bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1903 
(Staatsblad n ' . 80), tarie! in beroepszaken 
Ongevallenwet. S. 825. 22 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenPn 
maatregel van bestuur, ter uitvoering van 
artikel 45 der Ongevallenwet 1901. 

S. 831. 27 Nov. 

- Wet tot wijziging van de Beroepswet. 
S. 865. 4 Dec. 

Onteigening. Wet tot verklarinr van het 
algemeen nut der onieigening van eigen
dommen. in de gemeente Gaasterland 
noodig voor de stichting van een centrale 
drinkwatervoorziening voor de provincie 
Friesland. S. 15. 10 Jan . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de ge
meenten Beek, Geleen en Sittard, noodig 
voor de verbeterin~ van den Rijksweg van 
Maastricht naar Niimegen in die gemeenten 

S. 95. 28 Fehr. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen , noodig 
voor den bouw van arbeiderswoningen te 
AmersFoort. S. 135. 26 Mrt . 

- Wet tot verk.laring van het algemeen nut 
der onteigening t en behoeve van uitbreiding 
van het stations-emplacement Barendre~ht. 

S. 137. 26 Mrt. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171 van eigendommen, 
noodig voor volledige uitvoering van het 
gedeelte van het nitbreidingsp!an der ge
meente Groningen ten oosten van het Ver
bindir>gskanaa l Da msterdiep-Boterdiep. 

S. 145. 26 Mrt. 

- Wet tot verklaring va~ het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen noodig 
voor en ten behoeve van bet verruimen van 
de straat bij den hoek van het Groenewegje 
en het Hu ygenspark te 's-Gravenhage. 

S. 195. 16 April. 
- ,¥et tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen in de ge
meente Schijndel, noodig voor de omlegging 
van dAn provinoialen weg van Scb ijndel 
naar St. Oedenrode. S . 200. 16 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Lieshout, noodig voor omlegging 
van den -e_rovincialen weg van Licshout 
naar Aarle-Rixtel. S. 201. 16 April. 

- Besluit o. a. tot a>tnwijzing van een te 
onteigenen gedeelte van een perceel in de 
gemeente Kloosterburen, voor het leggen 
van een zeedjjk door het waterschap ,,Thomas 
van Seeratt". S . 229. 4 Mei. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
veor den houw van arbeiderswoningen te 
Tilburg. S. 270. 29 Mei. 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van uitbreiding 1 

van het stations-emplacement de Steeg. 
S. 277. 29 Mei. 

- Wet tot nadere wijziging van de wet van 
28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125). 

S. 329. 5 Juli. 
Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening, met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
noodig voor het beeindigen van den aange
vangen aanleg van ophoogingen voor straten 
en het maken van verbindingswegen op de 
terreinen, gelegen tusschen den Brinkgrever
weg. den Veenweg en den Rielerweg te 
Deventer en de demping van de daar ter 
plaatse gelegen zoogenaamde kolk van Zand
voort. S. 334. 5 Juli . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut I 
der onteigening voor de instandhouding van 
den spoorweg Hoensbroek- Heerderheide. 

S. 338. 5 Juli. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, noodig 
voor de uitvoering van den bouw van ar
beiderswoningen te De Bildt. 

S. 347. 5 Juli. 

- 1V"et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Slochteren, noodig voor de ver 
breeding en verdieping van eene hoofd
watering van het waterschap ,,de Groote 
Harkstederpolder". S. 651. 30 Juli . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve va.n den ver
deren aa.nleg van de Staatsmijn ·Ma.urits. 

S. 678. 30 Juli . 
- Wet houdende verklaring van het a lge

meen nut der onteigening ten behoeve van 
den aanleg van eene Staatsmijn bij Vlodrop. 

S. 753. 27 Sept. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendomrnen, noodig 
voor den bouw van arbeiderswoningen te 
Rotterdam. S. 842. 4 Dec. 

- Wet tot verkla.ring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor het uitbreiden van het ziekenhuis aan 
den Coolsingel t e Rotterdam. 

S. 844. 4 Dec. 
- ·w et tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van de Land
bouwhoogeschool en van het Rijksproef
sta.tion voor Zaa.clcontrole te Wageningen. 

S. 847. 4 Dec. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den bouw van arbeiderswoningen te 
Ha.arlem. S. 853. 4 :Cec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut I 
der onteigening van gronden, noodig voor I 
den bouw va.n woningen te Amsterdam 
(uitbreiding Zuid). S. 854. 4 Dec. I 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den bouw van arbeiderswoningen te 
Amersfoort. 8 . 855. 4 Dec. 

- Wet tot verklaring van het a.lgemeen hut 
der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den bouw van arbeiderswoningen te 
Beek (L.) . S. 856. 4 Dec. 

- \Vet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van gronden, noodig voor 
den bouw van woningen te Amsterdam aan 
en nabij de Ringvaart van de Watergraafs
meer. S. 857. 4 Dec. • 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
cler onteigening ten behoeve van aanleg 
van een spoorweg Roodeschool-Delfzijl. 

S. 883. 4 Dec. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening vau eigendommen in de ge
meente Hoogeveen, noodig voor den aanleg 
van een hoofdwaterleiding door het water
scha p . ,,Zuideropgaande". S. 884. 4 Dec. 

- Wet tot verklarin o- van het algemeen nut 
der onteigening· ten b ehoeve van uitbreiding 
van het stations-emplacement Breda. 

S. 931. 31 Dec. 
- 1V"et tot verklarina van het algemeen nut 

cler onteigening ten behoeve van verbonwing 
van het stations-emplacement Gouda. 

S. 933. 31 Dec. 

Oorlogswinstbelasting. Wet houdende wijzi
ging der Wet op de Oorlogswinstbelasting 
1916. S. 191. 16 April. 

- Arrest van den Hoo$en Raad. - Zoo de 
raad van beroep in stnjd met art. 16 bij een 
en dezelfde beschikking uitspraak hee~ ge
daan op een beroep inzake inkomstenbelas
ting en een beroep inzake oorlogswinstbe
Jasting is, wanneer alleen inzake de oorlogs
winstbelasting cassatieberoep is ingesteld, 
de nitspraak inzake de inkomstenbelasting 
onaantastbaar geworde\J. . - Verlies door 
specnlatie in goederen kan in mindering 
gebracht worden, ook a ls het verlies is ont
staan buiten de uitoefening van een bedrijt 

2 Juni. 

- Besluit tot toekenning eener uitkeering 
aan gemeenten uit de opbrengst der Oorlogs-
winstbelasting. S. 686. 6 Aug. 
Gewijzigd. 727. 27 Aug. 
Idem. 771. 2 Oct. 

Opium. Besluit houdende bepalingen nopens 
den doorvoer van opium en daarvan afge
leidP stoffen alsmede van cocaine. 

8 . 64. 11 F ehr. 
- Besluit tot vaststelling van den clag met 

ingang waar,-an de Opiumwet in werking 
treedt. S. 770. 2 O~t. 

Ouderdomsverzekering. Zie I nvaliditeits- en 
Ouderdomsve,·zekering. 

Paardenwet. Besluit houdende wijziging van 
het K. B. van 29 Juli 1919, S. 532, ter nit
voering van de artikelen 5, 10, 15, 16, 29, 
34, 22 en 25 van de Paardenwet 1918 (Staats
blad n°. 419). S. 707. 13 Aug. 

Pakketpost. Zie Posterij. 
Paspoorten. Circulaire van den Minister van 

Buitenlandsche Zaken aan de Commis
sarissen der Koningin betreffende buiten
landsche pa poorten. 10 Mrt. 
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Pensioenen. Missive van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan 
de Gedep. Staten der provincien betreffende 
pensioensgrondslagen van openbare onder
wijzers. 6 Fehr. 

- Wet houdende wijziging en aanvulling van 
de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890. 

S. 193. 16 April. 
- Koninklijk Besluit. - Waar is gebleken, 

dat appellant z.ijn ambt van burgemeester 
heeft waargenomen en is blijven waarnemen 
onder ongewoon moejlijke omstandigheden, 
waardoor hij in een overspannen toestand 
is geraakt, welke toestand nog aanmerke
lij k is verergerd doordat op hem eene ver
denking werd geworpen die later bleek ge
heel ten omechte t, hebben bestaan, moet 
worden aangenomen dat de ziekte, di~ 
appellant voor de waarneming zijner be
tre.kking ongeschikt doet zijn, het gevolg , 
is van bijzondere omstandigheden als .be- ' 
doeld in art . 3 al. 1 sub b. 17 April. 

- Koninklijk Besluit. - De belooningen van 
den belanghebbende buiten en behaive zijne 
vaste inkomsten als terreinwerker aan de 
gemeentegasfabriek zijn niet geregeld met 
langere of kortere tusschenpoozen door hen1 
genoten, en kunnen derhalve niet a ls wedd e 
in den zin van ai·t. 2H worden aangemerkt . -

· Het blootstaan aan sterke warmte en snelle 
t emperatuurswisselingen kan voor een stoker 
aan een gasfabriek, wien dat uit den aa1·d 
z.ijner werkzaamheden regelmatig overkomt, 
niet worden aangemerkt als ,,bijzondere 
omstandigheden" in den zin van art. 3, 
l • lid sub b. 3 Mei. 

- Wet houdende regeling omtrent het behoud 
van uitzicht OP. Nederlandsch pensioen door 
onderwijzers b1j overgang naar het bijzonder 
lager onderwijs in de kolonie Suriname of 
in de kolonie Cura9ao, zoomede omtrent de 
mate van vergelding met Nederlandsch 
pensioen van vroeger krachtens detacheering 
in 's Rijks kolonien bewezen diensten . 

S. 280. 29 Mei. 
- Wet houdende verhooging .an de pen-

sioenen. S. 283. 29 Mei. 
-- K oninklijk Besluit. - De tijd der groote 

vacantie moet voor een leerraar aan een 
H. B. S. niet als ,,verlof". in den zin van art . 
14 vijfde lid worden beschouwd ; de vacantie
t~jden vormen evenmin voor de leeraren 
als voor de leedingen een verloftijd, maar 
een tijd waarin de lessen krachtens wet of 
verordening stil staan, als gevol~ waarvan 
de leerlingen de school niet benoeven t e 
bezoeken en de leeraren niet verplicht zijn 
onderwijs te geven. 12 Juni. 

- K oninklijk Besluit. - Een krachtens art. 
19, 2de lid, der pensioenwet g. a. bevestigde 
pensioensgrondslag mag niet worden ver
laaud, wanneer de belan ghebbende eene 
anclere gemeentelijke betrekking verkrijgt . -
Art. 20, 2de lid, mag hier niet analogisch 
toegepast worden. 8 Juli. 

- Wet houdende regeling omtrent de geldig
heid voor pensioen van den tijd, door het 
in vasten Rijksdienst overaegaa,n personeel 
der Nederlandsche Bell Tele£oonmaatschappij 

in vasten clienst dier maatschappij doorge
bracht. S. 630. 30 Juli. 

- Besluit tot verhooging van de wachtgelden 
van burgerlijke ambtenaren. 

S. 704. 12 Aug. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K. B. van 24 Juli, 1869, S. 142, gewijzigd 
bij het K. B. van 4 April 1892, S. 60, tot 
het verleenen van wachtgeld aan burger
lijke ambtenaren. S. 705. 12 Aug. 

- Besluit tot vaststelling van de bedragen 
van de pensioenen en onderstanden van de 
Europeesche en op gelijken voet bP.h:tndelde 
officieren, van de onderluitenants en van de 
Europeesche militairen beneden <lien rang 
van het Nederlandsch-Indische leger, die 
op af na 1 Januari 1920 recht op pensioen of 
onclerstand hebben verkregen of verkrijgen. 

S. 750. 24 Sept. 
- Besluit tot verhooging van de pensioens-, 

gagements- en onderstandsbedragen van de 
Europeesche officieren, van de onderluitenants 
en van de Europeesche militairen beneden 
<lien rang van het Nederlandsch-Indische 
leger die v66r 1 Januari 1920 recht op pen
sioen , gagement of onderstand hebben ver
kregen. S. 751. 24 Sept. 

- Besluit houdende ongegrondverklarin~ van 
de bezwaren van de weduwe van den Joods
schipper der 2de klasse P. van Duijn , ge
boren L . J. Louwerse, te Vlissingen, tegen 
de beslissing op haar verzoek om hooger pen
sioen dan haar is verleend. S. 774. 5 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
1 December 1913, S, 420 en van het K. B. 
van 17 Maart 1914 (Staatsblad n°. 150). 

S. 797. 23 Oct. 
- Koninklijk Besluit . - Waar belanghebbende 

(verpleegster)v erscheidene jaren werkzaam 
geweest is op de afdeeling voor interne ziek
ten, is de gelegenheid voldoende aanwezig 
geweest om met tuberculose te worden bP
smet, en voor haar te eerder, daar zij werk
zaam was op de zaal , waar ernstige besmette 
tuberculose-patienten werden verpleegd; 
derhalve moet worden aangenomen dat be
langhebbende hare ziekte (tuberculose) door 
besmetting bij het verplegen heeft opge
daan. - In bet feit dat zij werkzaam was 
op de zaal, waar de ernstig besmette patien
ten werden verpleegd, is gelegen eene bij
zondere omstandigheid als bedoeld in art. 
3 l • lid sub b der wet. 8 Nov. 

- K oninklijk Besluit. •- Waar vaststaat dat 
door belanghebbende overmatig drukke 
werkzaamheden zijn verricht, die hem wer
den opgedragen geheel onafhankelijk van de 
werkzaamheden, waarvoor hij was aange
steld, en t evens uit de overgelegde genees
kundige verklaring blijkt, dat deze bijzondere 
werkzaamheden zijne ziekte hebben ver
oorzaakt , moet worden aangenomen dat de 
ziekte van belanghebbende het gevolg is 
van bijzondere omstandigheden, als bedoeld in 
art . 3, 1° lid sub b. 19 Nov. 

- Besluit tot vaststelling van regelingen tot 
toekennlng van : a. pensioen of verhooe:ing 
van pensioen aan niet tot het Nederlanclsch-
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Indische leger behoorende personen, die 
diensten verrichten, ten behoeve van de 
Jandsverdediging of van de troepen te velde ; 
b. pensioen of onderstand aan de na,~elaten 
betrekkingen van de onder o. bedoelcte per
sonen. S. 822. 20 Nov. 

- Koninklijk Besluit. - Wanneer twee gem.
ambtenaren, die ten aanzien van pensioens
aanspraken gelijkgerechtigd zijn, onaf
scheidelijk te samen een hetrekking he
kleeden, moet het daaraan verhonden pen
sioen ten voile uitgekeerd worden, zoodra 
een van bPide op pensioen aanspraak heeft. 

1 Dec. 
- Wet tot wij ziging van de wet van 9 Juni 

1902 (Staatsblad n°. 86) tot regeling van 
de hevordering, het ontslag en het op pen
sioen stellen der militaire officieren hij de 
zeemacht en tot tijdelijke buiten-werking
stelling van enkele hepalingen dier wet. 

S. 868. 4 Dec. 
- Wet houdende afwijking van artikel 4-

. der Pensioenwet voor zijdelingschen Staats
dienst 1912 ten hehoeve van den gepen
sionneerden Rijksklerk lste klasse der direc~e 
helastingen, invoerrechten en accijnzen, 
W . Schilperoort. S. 878. 4 Dec. 

- Besluit tot het stellen van nadere regelen 
in zake de pensionnee1·ing van leeraren en 
onderwijzers, verbonden aan hijzonderP 
scholen, als hedoeld in artikel 110 der Lager
onderwijswet 1920, en van hunne weduwen 
Pn weezen. S. 898. 15 Dec. 

- Wet houdende 
der Pensioen wet 
naren 1913. 

wijziging van artikel 55 
voor· de gemeente-amhte

S. 946. 31 Dec. 

- Zie ook: lndie (Neder!.). 

Personeele belasting. Besluit houdende he
schikking op het beroep van J. Hille t e 
Ursum, in za k e personeele belasting. 

S. 32. 21 Jan. 
- Besluit tot wijzi~ing van het formulier 

voor het heschrijvrngshiljet der personeele 
bela sting. fl. 728. 27 Aug. 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente Am
sterdam met deelen van de gemeenten West
zaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder
Amstel en Nieuwer-Amstel, een gedeelte 
van het open IJ en van de ZuiderzPe, he
nevens met de gemeenten Buiksloot, Nieuwen
dam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten, 

S. 919. 28 Dec. 
Plantenziekten. Zie La.ndbouw. 
Politie. Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
der provincien betreffende politiecursussen. 

16 Fehr. 
Posterijen. Besluit houdende nadere regeiing 

van de porten der brieven en andere stukken, 
welke per zeepost nit Nederlandsche-Indic, 
Surina.me en Cura<;ao worden gezonden naar 
Nederland. S. 61. 7 Febr. 

- Besluit tot nadere regeling van het recht 
hetwelk wordt geheven van de uit Suriname 
en Cura93-o naar Nedei:land en tusschen die 
kolonien onderling verzonden wordende 
postwissels. S. 62. 7 Febr. 

- Besluit houdende wijziging der hepa lingen 
omtrent uitvoer van goederen per pakket
post. S. 104. 28 Fehr. 

- Wet houdende goedkeuring van eene over
eenkomst met de Stoomvaart-Maatschappij 
,,Zeeland", wegens het uitvoeren va,n eenen 
maildienst tusschen Vlissingen en Queen
borough, Folkestone of eene andere Engel
sche haven. S. ll0. 6 Mrt. 

- Besluit houdende intrekking van de voor
loopige invoering van brieftelegrammen in 
het verkeer tusschen Amsterdam, 's-Gra
venhage en Rotterdam eenerzijds en Gro
ningen anderzjjd . fl. 247. 19 i\iei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
7 Fehruari 1920, S. 61, boudende nadere 
regeling van de porten der brieven en andere 
stukken, welke per zeepost uit Nederlandsch
Indie, Suriname en CuraQBo worden ge
zonde'h naar Nederland. S. 724. 25 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Konink
lijk besluit van 29 Mei 1893 n°. 44 (Indisch 
Staatshlad n°. 253) - Jaatstelijk gewijzigd 
hij Koninklijk hesluit van 4 Augnstns 1910 
n°. 38 (Indisch Staatshlad n°. 518) - hou

· dende algemeene bepalingen omtrent de 
verzending van pakketten in het buiten-
landsch verkeer van Nederlandsch-Indie, 
alsmede tot intrekking van het Koninklijk 
hesluit van 29 Mei 1893 n°. 45 (Indisch 
Staatsblad n°. 254), houdende nadere re
geling van het port der pakketten, een ge
wicht van 3 K.G. niet te hoven gaande, 
rechtstreeks over zee tusschen Nederland 
en Nederlandsch-Indie verzonden wordcnde. 

S. 992. 31 Dec. 

Provinciaal Bestuur. Wet tot wiJziging van 
art. 35 der Provinciale wet. S. 332. 5 Juli. 

- Wet tot wijziging van de attt . 66 en 67 
der Procinciale Wet . 8. 333. 5 Jnli. 

Raad van State. Wet tot regeling van de 
bezol<liging yan den Raad van State . 

S. 843. -! Dec, 
Raden van Arbeid. Besluit tot vaststelling 

van regelen ten aanzien va.n het a fl.eggen 
van een eed of belofte door de ambtenaren 
en beamhten, werkzaam aan een Raad van 
Arheid. S. 169. 6 April. 

- Besluit tot vernietiging van artikel 20 
van het reglement der verplichtingen en 
rechten voor de amhtenaren en beamhten, 
ondergeschikt aan d en Raad van Arbeid te 
Tilhurg, vastgesteld hij besluit van dien 
Raad dd. 4 :lfaart 1920. S. 693. 10 Aug. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van den Raad van Arbeid te Nijmegen, 
dd. 22 April 1920, houdende wijziging van 
de verordening salaris- en rangregeling voor 
de ambtenaren en het bedienend personeel bij 
dien Raad van Arheid, voor zoover bij dat 
wijzigingshesluit is ingesteld de rang van 
administrateur bij den geneeskundigen dienst. 

S. 840. 4 Dec. 
Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van hestuur hetreffende voor
schriften voor de door de Raden van Arbeid 
t e voeren administratie. S. 922. 29 Dec. 
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Raden van Beroep. Besluit tot nadere wijzi
ging van het K: B. van 3 September 1918, 
S. 540, houdende bepalingen omtrent de 

. jaarwedden van de leden en den griffier van 
en de substituut-griffiers bij den centralen 
raad van beroep en van de voorzitters en 
griffiers van de raden van beroep. 

S. 92. 27 F ehr. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen 

omtrent de jaarwedden van de leden en den 
griffier van en de substituut-griffiers bij den 
centralen raad van beroep en van de voor
zitters en griffiers van de raden van beroep 

S. 687. 6 Aug. 
- Besluit houdende nadere regeling ter voor

ziening in de kosten van huishoudelijken en 
administratieven , aard van de burgerlijke 
en militaire Gerechten (Krijgsraden) en 
Parketten, den Oentralen Raad van Beroep 
en de Raden van Beroep voor deOngevallen
verzekering. S. 821. 19 Nov. 

Radenwet. Besluit tot, w1Jz1gmg van het 
K . B. van 15 April 1919, S. 178, tot vast
stelling va,n een algemeenen maatregel van 
bestuur, a.Is bedoeld in artikel 83, teerste en 
tweede lid, der Radenwet. S. 42. 28 Ja,n. 

- Wet tot wijziging der Radenwet. 
S . 754. 27 Sept. 

Rech ten van in-, uit- en doorrvoer. · Besluit 
houdende opheffing van een heerbaan. 

S. 17. 12 Jan. 
- Besluit houdende vrijstelling van invoer

recht voor chloorkoolzure aetbylester, in 
fa brieken of t~afieken, b(?noodigd tot ver 
vaardiging van a,ethyl-carbonas chinini. 

S. 31. 21 Jan. 
- Besluit betreffende heffing van pakhuis

huren voor in pu bliek entrepot opgeslagen 
goederen. S. 59. 6 Fehr. 

_:___ Besluit houdende uitbreiding der attri
buten van het kantoor Glaue (gemeente 
Losser) en aanwijzing van een heerbaan. 

S. 310. 17 Juni . 
- Besluit houdende intrekking van de open

stelling van het kantoor Groesbeek als ge
riefkantoor en opheffing van heerbanen. 

S. 742. 16 Sept. 
Besluit houdende vrijstelling van invoer

recht van uit zetmeel bereide stroop, be
noodigd bij het a ppreteeren van stoffen in 
weverijen. S. 783. 12 Oct. 

- Besluit houdende bepalingen omtrent den 
vrijdom van ¾ gedeelte van het invoerrecht 
voor geraffineerd zout, benoodigd voor doel 
einden , waarvoor vrijdom van accijns voor 
geraffineerd zout wordt genoten. 

S. 788. 16 Oct. 
- Besluit houdende vrijstelling van invoerrecht 

voor zetmeelstroop, benoodigd als hulp
middel bij het looien van leder. 

· S . 808. 3 Nov. 
- Wet houdende bepalingen nopens het ver

leenen van een weekkrediet voor gelden, te 
betalen op de ontvangkantoren der invoer
rechten en accijnzen. S . 872. 4 Dec. 

- Wet betreffende herziening van de wet van 

14 December 1916 (Staatsblad n°. 530), 
tot hefting van statistiekrecht. 

S. 977. 31 Dec. 

Rechtswezen. 'nesluit tot nadere wuz1gmg 
van het K. B. van 14 September 1838, 
S. 36, vastgestelde Reglement n°. I, betreffende 
de wij ze van Eeds-aflegging der onderschei
dene Regterlij ke Ambtenaren, de afwezig
heid , de afwisseling en de orde van de in
wendige dienst van den Hoogen Raad , 
gelijk mede va,n de H oven en de Regtbanken. 

S . 51. 31 · Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij 
K . B. va,n 14 September 1838, S. 36, vastge
stelde R eglement n°. III van orde en disci 
pline voor de Advocaten en .Procureurs. 

S. 52. 31 Jan. 

- Besluit houdende wijziging van de artt. 31 
en 33 van het Reglement n°. IV op de or
ganisatie en de dienst der Deurwaarders en 
verdere regtsbedienden, laatstelijk gewijzigd 
bij het K. B. va.n 29 Mei 1917, S . 446 en 
aangevuld bij art. 37 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 
(Staatsblad n°. 37) . S. 328. 3 Juli. 

_:_ Wet houdende na,dere wijziging der wet 
van 5 Juli 1910, S. 181, tot regeling van de 
samenstelling van den hoogen raad, de ge
rechtshoven, de arrondissements-rechtban
ken en de kantongerechten en van de jaar
wedden der rechterlijke ambtenaren, als
mede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten. S. 623. 29 Juli. 

- Wet tot nadere wijziging van de wet op . 
de Regterlijke Organisatie en het Beleid 
der Justitie S. 624. 29 Juli. 

- Wet tot uitbreiding van de gemeente Am
sterdam met deelen van de gemeenten West
zaan, Zaandam, Oostzaan,, Diemen , Ouder
Amstel en Nieuwer-Amstel, een gecleelte van 
het open I.J en van de Zuiderzee, benevens 
met de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam, 
Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten. 

S. 919. 28 Dec. 

- Zie ook: Stmfrecht en Strnlvordering. 

Registratie en dorneinen. Besluit houde11de 
machtiging tot het aanstellen van t1JdehJke 
adjunct-inspecteurs der registratie en do
meinen. S. 66. 12 :Fehr. 

- Beslu it houdende nadere bepalingen om
trnnt de beeindiging en teruggaaf van toe
lagen, genoten door hen, die worden opge
leid voor de betrekking va,n surnumerair 
der registratie en domeinen. 

S. 164. 30 Mrt. 

Reis- en verblijfkosten. Besluit houdende a.f. 
wijking van het bepaalde in het laatste lid 
onder ,,Tweede Kla,sse" van artikel 2 van 
het R eisbesluit 1916 ten behoeve van de 
bijzondere commissies voor georganiseerd 
overleg. S. 613. 17 Juli. 

Rekeningen. Zie Begrootingen en Rekeningen. 

Rekenkarner. Wet tot wijziging der wet van 
5 October 1841, S . 40, houdende instructie 
vo.or de Algemeene Rekenkamer, zooa ls die 
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wet is gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 1- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
8 Maart 1919 (Staatsblad no. 71) . • maatregel van bestuur, houdende instelling 

S. 660. 30 Juli ,an eene Commissie Yan Advics voor de 
· arbeidsvoorwaarden van Rijkswerklieden. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van den S. 76 . 14 Fehr. 
15den April 1914, S. 176, laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van den 2lsten Juli 1919, S. 502, 
houdende vaststelling van voorschriften ten 
aanzien van arnbtenaren en bedienden bij 
de Algemeene Rekenkamer. 

. S. 722. 24 Aug . 

- Besluit tot wijziging van hot K. B. van 
20 December 1919, S. 819, houdende1 voor
loopige voorzieningen omtrent het georgani
scerd overleg voo r Personeel in 's Rij ks 
dienst. S. 435. 8 J uli . 

- Besluit tot instelling van eeu centraal 
bureau Yan voorbereiding voor ambtenaren
zaken. S. 772. 4 Oct. 

- Besluit betreffende het toekennen van ver
goedingen voor het bijw<;men van vergade
ringen van bijzondere commissies voor ge
organi5eerd overleg. S. 793. 20 Oct. 

Rivleren. Arrest van den Hoogen Raad. -
In art. l sub 5°. der wet van 2 Februa,ri 
1891, S. 69 is alleen sprake van het baggeren, 
graven en slikkeren, evenals van het visschen, 
aalgeeren enz., hetwelk plaats vindt op of 
langs de daarbij ,ermelde werken of in de 1 
daarbij vermelde wateren. - D ~ze uit
legging volgt uit den tekst en strookt met 
het doe! der wet, als bestemd ter be cherrning Rijnvaart. Zie Scheep..aart. 
van 's Rijks waterstaatswerken. - De vraag 
of het verbod van art. 3 van het Bagger
reglement is een bepaling, die kan strekken 
ter bescherming van 's Rijks Waterstaats-

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging 
yan het ,,Reglement voor de machini~ten
examens". S. 86. 25 Fehr. 

·
werken , staat niet ter beoordeeling van den 

1 

_ Wet houdende goedkeuring van eene ove~: 
rechter. - Het bewezcne is echter strafbaar eenkomst met de Stoomvaart-M.aatschapp1J 
krachtens art. 3 sub :Jc. Baggerreµ:lement-; ,,Zeeland", wegens het uitvoeren van eenen 
welk verbod krachtens art. l van h et regle- maildienst tusschen Vlissingen en Queen-
ment van toepassing is op de WaaL - Dezo borough, F olkestone of eene andere Engel-
verbodsbepaling steunt op art. 1 dezer wet, sche haven . S. 110. 6 Mrt. 
krachtens welke bij alg. maatregel van be- • d S hi t 
stuur bepalingen kunnen worden · vastgesteld - Wet tot vaststelhng van e c pperswe . 
betrcffende o. a. het baggeren, graven en S. 154. 26 l\llrt. 
slikkeren in de openbare waleren onder _ Besluit tot vaststelling van een bijzonder 
behcer van het Rijk. 21 Juni . reglement van politie voor het Noordhol-

Rljksambtenaren en werklieden. Besluit tot landsche kanaal. S. 175. 12 April. 
wijziging van bet bij Koninklijke besluiten - Besluit tot wijziging van het Reglement 
van 31 December 1918, S. 840 en 9 October voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
1919, S. 598, gewijzigde Bezoldigingsbesluit beweegbare brug over de Willemsvaar t bij 
Burgerlijke Rijksambtenaren (Stbl. no . 541) . Zwolle in den Centraal-spoorweg van Utrecht 

S. 5. 6 Jan . naar Kampen. S. 228. 4 Mei. 

- Be luit tot vaststelling van regelen ten aan- - Besluit houdende natl. ere bepalingen om-
zien van de bezoldiging van burgerlijke trent de meting van binnenvaartuigen. 
Rijksambtenaren . S. 37. 23 Jan. S. 258. 26 ~lei. 

Gewijzigd. 222. 29 April. I _ Wet houdende vaststelling van bepalingen 
611. 16 Juli. in aansluiting aan de op de Rijnvaartakte 
616. 21 Juli . steunende gemeenschappelijke politiever-
768. 1 Oct. ordenihg der Rijnoeverstaten betreffende 
776. 5 Oct. de uitrusting van schepen en vlotten met 
803. 2 Oct. bergruimten Yoor drinkwater. 
804. 28 Oct. S. 272. 29 Mei. 
806. 2 Nov. 
811. 10 Nov. 
899. 16 D oc. 
900. 16 Dec. 

- Besluit ter bepaling van het in werking 
treden van het K. B. van 20 December 1919, 
S. 819, houdende ,oorloopige voorzieningen 
omtrent het georganiseerd overleg voor 
Pcrsoneel in 's Rijks dienst. 

. 40. 26 Jan. 

- Besluit tot Yaststelling van een algemeenen 
~aatregel van be tuur, houdende regelen, 
m acht te nemen b1J de vaststelling van de 
arbe1dsvoorwaarden Yau werklieden in 's Rijk 
dienst. S. 75. 14 Fehr. 

Gewijzigd. S. 894. 13 Dec. 

! - Wet tot oYerbrenging van de brug, genaamd 
,,de Steenen Pijp", ge legen over de rivicr 
de Reest, in bcheer en onderhoud bij de ge
meente Zuidwolde. S. 276. 29 Mei. 

- Besluit houdcnde bepalingen betreffende 
een doorloopend van Rijkswege uit te 
oefenen, vrijwillig aanvaard toezicht op het 
logis voor de schepelingen en op de bestaande 
ziekenverblijven aan boord van Nederland
sche schepen van meer dan 400 register
tonnen (2.83 ~fS.) bruto-inhoud, ~eene sleep
booten of visschersvaartuigen ziJnde. 

s. 738. 13 Sept. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende 

een doorloopend van Rijkswege uit te oefenen , 
Yrijwillig aanvaard toezicht op het logis 
voor de schepelingen en op de bestaande 
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ziekenverblijven aan boord van Neder- , 
landsche schepen van 400 registertonnen 
(2.83 M3 . } bruto inhoud of minder, geene 
visschersvaartuigen zijnde, alsmede aan 
boord van Nederlandsche sleepbooten. 

S. 739. 13 Sept. 
Scheurwet. Besluit tot aanvulling van het, I 

K. B. van 13 November 1918 S. 588, tot 

lossing van de 5 % Scbu ldbekentenissen, 
uitgegeven kraPhtens · de Leeningwet 1919 
(Staatsblad 1920, n °. 46). S. 326. 1 J uli. 

Speelkaarten. Besluit houdende vaststelling 
van den <lag, waarop de wet van 25 Juli 
1919, S. 168 in werking treedt. 

S. 168. 3 April. 

vaststelling van een algemeenen maatregel l · -- Besluit houdende bepalingen ter uitvoering 
van bestuur tot uitvoering der Scheurwet van de artikelen 1, 3 en 5 der Speelkaarten-
1918, S. 503, zooals dat is gewijzigd bij wet (Staatsblad 1819. n°. 533). 
Koninklijk besluit van 28 Juni 1919 (Staats- S. 172. 8 April. 
blad n°. 455). S . 176. 12 April. i Spoorwegen en trammen. Besluit tot nadere 

Schietbanen. Missive van den Minister van I wijziging van het Algemeen Reglement 
Binnenlandsche Zaken aan de Commissa- 1 Dienst en van het Algemeen Reglement 
rissen der Koningin, betreffende Samen- ; Dienst Locaalspoorwegen. 
stelling overzicht van de in den lande aan- S. 45. 29 Jan. 

16 Juni. 
3 Nov. 

29 Dec. 

wezige schietbanen . 26 Juni . / - Idem. 300. 
Schippers wet. Zie Scheep·,aari. f. 807. 

Schuld. ( Nationale) Besluit houdende mach 
tiging tot uitidtte van schatkistbil jetten 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 (Staatsblad n°. 185). 

S. 1. 2 Jan. 
39. 23 Jan . 
81. 18 F ebr. 

112. 9 Maart. 
210. 22 April. 
244. 15 Mei. 
352. 6Juli . 
737. 9 Sept. 
812. 11 Nov. 
839 . 3 Dec. 
906. 20 Dec. 
993. 31 Dec. 

- Besluit houdende wederopenstelling van 
de gelegenheid tot in wisseling van de zilver-

1 
bons van f 1 en f 2.50 (beide ouden vorm) 
en van f 5, alsmede va n de zilverbons van . 
f 2.50, omschreven in artikel 1 van bet I 
Koninklijk besluit van 31 Maart 1915, 
t-l. 174, gewijzigd b\j K. B. van 14 Jurti 

1 1918, S. 357, als zilverbons van de eerste , 
soort . S. 16. 10 Jan. 

- Wet tot het aangaan van eene geldlef'ning 
ten taste van het Rijk. S. 46. 30 Jan. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling der 

920. 

Besluit tot vaststelling van een reglement 
voor de tramwegen, genoemd in artikel 1, 
eel'Ste lid, letter b, en van een reglement 
ter uitvoering van bet vijfde lid, onder b, 
va.n artikel 5 der Locaalspoor- en Tramweg
wet. S. 85. 24 F ebr. 

- Besluit houdende bepaling van een dag. 
waarop de wet van 15 December 1917, 
S. 701 in werking treedt . S. 119. 19 Mrt. 

- Wet tot verhooging van het rentelooze 
voorschot uit 's Rijks scbatkist ten beboeve 
van den aiinleg en het in exploitatie brengen 
van een spoorweg van Horn naar Deurne. 

S. 136. 26 Mrt. 

- Wet tot bekracbtiging van overeenkomsten 
me~ de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, de Nederlandsche 
Centraal Spoorweg-Maatschappij en de Noord
Brabantsch-Duitsche Spoorweg-maatschap
pij, betreffende wijziging van de pensioen
regeling voor baar personeel en uitsluiting 
van belasting op haar reizigersverkeer. 

s. 138. 26 Mrt. 

- Wet tot bevordering van den aanleg en 
de exploitatie van een electrischen tramweg 
van ' s-Gravenhage (Station S.S.) naar 
Scheveningen. S . 274. 29 Mei. 

· artt. l en 2 van het K . B. van 22 April 1916, _ Wet tot toeken::iing van een renteloos 
S. lfi8, tot vaststelling van den uiterlijken I voorschot uit 's Rijks scbatkist ten behoeve 
vorm voor de zilverbons van een gulden, ! van bestendiging van de exploitatie van 
tot bepaling van de hoeveelheid der uit t e · spoorweglijnen van 's-Hertogenbosch naar 
geven zilverbons van dien vorm en tot j Helmond en van Veghel naar Oss. 
wijziging van ai-tikel 2 va,n het besluit van : S. 275. 29 Mei. 
31 Maart, 1915, S. l 74, zooals die besluiten I b kr ht " - k 
nader zijn gewijzigd bij de K. B. van 16 -- Wet tot e ac 1grng van overeen om-
Februari 1917, S. 219, 22 October 1917, sten met de .. Hollandsche TJzeren Spoorweg-
S. 606, 14 Juni 1918, s. 357 en 5 Augustus Maatschapp1J, betreff?nd<;_ aankoop van de 
1918 (Staatsblad 110. 510). S. 82. 19 Febr. , spoorwegen der Kornnkl1Jke_ Nederlandsche 

I;ocaalspoorweg-Maatschapp1J der Geldersch_: 
- Besluit tot wijziging van bet Koninklijk I Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschapp1J 

besluit van 25 Maart 1914, S. 165, houdende I en der Locaalspoorweg-Maatschappij En
vaststelling van regelen ten aanzien van bet schede-Oldenzaal. S. 339. 5 Juli. 
pers_oneel b\i_ bet ;A,gentschap van _het Mini- I _ Wet tot verhooging van het maximum van 
stern, van Fmanc1en ~n de Drrec_tie van de J het rentelooze voorschot uit ·s Rijks schat-
Grootboeken der Nat10nale Schuld t e ~- ' kist ten beboeve van den aanleg van een 
sterdam. S. 286. 7 Jum. locaalspoorweg van Winsum naar ZoutkamP.-

-- Besluit betreffende de uitloting en af S. 632. 30 Juli. 
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Wet tot toekenning van een renteloos voor 
schot uit s Rij ks schatkist ten behoeve van 
instandhouding van den spoorweg van 
Deventer naar Borculo. S. 650. 30 J uli . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Vervoer. S. 692. lO Aug. 

- Besluit tot wijziging van bet Tramweg-
reglement. S. 710. 17 Aug. 

- Wet tot bevordering van den aanleg en 
het in exploitatie hrengen van een net van 
tramwegen in de provincie Limburg. 

S. 942. 31 Dec. 
Staatsloterij. Wet tot wijziging der wet van 

23 Juli 1885, S. 142, tot regeling der Staats
loterij, zooals deze is gewijzigd en aangevuld 
bij de wet van 10 November 1900 (Staats
blad n°. 185). S. 190. 16 April. 

- Besluit tot wijziging van bet besluit, van 
den 14den December l 885 (Staatsblad n°. 
2511), houdende voorschriften omtrent de 
onderwerpen, aangewezen bij artikel 22 der I' 

wet van den 23sten Juli 1885 (Staatsblad 
n°. 142) , tot regeling der Staatsloterij . ' 

S . 824. 22 Nov. 
Statistiek. Besluit tot nadere wijziging van 

Ons besluit van 9 Januari 1899, S. 43, zoo
als dat laatste lijk is gewijzigd bij Ons be
besluit van 5 September 1918 (Staatsb!ad 
11°. 543). S. 38. 23 Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 9 Januari 1899, S. 43, zooals dat Jaatste- , 
lijk is gewijzigd bij K. B. van 23 Januari 
1920 (Staatsblad n°. 38). S. 610. 16 Juli 

- Wet betreffende herziening van de wet van 
14 December 1916 (Staatsblad n°. 530), 
tot he ffing van statistiekrecht. 

S. 977. 31 Dec. 

- Zie ook, Stra/recht en S1rr1horder;ng. 

Steenhouwerswet. Wet tot wiJziging van de 
Steenhouwerswet. S. 858. 4 Dec. , 

Sterke drank. Besluit tot vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en Wethoudern 
van Sint Jansteen, van 22 September 1919, 
waarbij aan C. Naessens a ldaar een vergun
ning is verleend voor den ve.rkoop van 
sterken drank in bet klein voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop. 

S. 173. 8 April. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - Het I 

verbod, voorkomend in art. 44 der Drank
wet, omvat elke uitbetoling, door ·wien ook, 1 

van hetgeen aan arbeiders a!s loon voor 
verrich ten arbeid toekomt. - Het ver
deelen van het loon onder de arbeiders door 
hun voorman, die het loon van den werk
gever heeft ontvangen, is aan te merken , 
als eenc voortzetting en voltooiing van de 
uitbetaling door den werkgever. 1 Nov. 

- Besluit ter vernietiging van de besluit en 
van Burgemeester en Wethouders van Zwaag 
van 23 September 1918, waarbij een ver
gunning voor een kleinhangel in sterken 
drank is verleend en een ge lij ke vergunning 
is ingetrokken. S. 810. 9 Nov. 

-- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van Burgemeester en w·ethouders van 

Made c. a ., van 2:l Apri l 1920, waarbij de 
vergunning voor den verkoop van st,erken 
drank in het klein, staande ten name van 
Andries Vos, te Drimmelen, werd gesteld 
ten name van de overlevende echtgenoote 
Vfm genoemden A. Vos. S. 910. 24 Dec. 

Stoomwezen. Besluit tot wijziging van het 
Stoombesluit 1915. S. 55. 5 :E'ebr. 

- Besluit houdende nadern wiJziging Yan het 
Stoombesluit 1915, S. 83 ,- gewijzigd bij K. B. 
van 5 :E'ebruari 1920 (Staatsblad n°. 55). 

S . 800. 27 Oct. 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit tot 
wijziging van de Reclasseeringsree-eling van 
den !3den December 1915 (Staatsblad 
n°. 504) . S. 113. 10 Mrt. 

- Wet tot wtjziging van de artikelen 254 en 
455 van het ,Netboek van Strafrecht . 

S. 194. 16 April. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincie.n betreffende op
ga VP11 voor de gerechtelijke statistiek. 

21 Mei. 

- Wet hondende wijziging der wet van 18 
April 1874, S. 66, tot vaststelling der ta
rieven van geregtskosten in stra fzaken, 
waarvan c'e gewone regter kennis neemt, 
gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 22 November 1918 (Staatsblad n°. 605). 

S. 278. 29 Mei. 

- Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst der wet van 18 April 1874 (Staatsbhld 
n°. 66), tot vaststelling der tarieven van ge
regtskosten in strafz,tken, waarvan de ge
wone regter kennis neemt, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 29 Mei 1920 (Staats-
blad n°. 278). S. 695. 10 Aug. 

- 1n werking treding. S. 725. 25 Aug. 

- Wet houdende wijziging der wet van 18 
.-\pril 1874, S. 67, tot vaststelling van een 
tarief van geregtskosten in strafzaken, 
waa,rvan de militaire regter kennis neemt. 
gelij k die laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 23 Mei 1917 (Staatsblad n °. 431). 

S. 279. 29 Mei. 

- In werking treding. S. 725. 25 Aug. 

- Missive van den Minister van Binnenland-
sche Zaken aan de Commissarissen der 
IConingin in de provincien hetreffende ir
lichtingen uit het strafregister. 22 Juni . 

- Missiv~ van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinci-cn betreffende den 
toestand van arrestantenlokalen. l ,bli. 

- Wet houdende nadere wijziging der wet 
van 20 ,Juni 1913, S. 292, tot aanvulling 
V!tn art. 143 der Regtspleging bij de Land
magt, van de . Provisioneele Instruct,ie voor 
het H oog Militair Geregtshof, en najere 
voorzieningen betreffende rle jaarwedden 
va,n de leden der militair-rechterlijke macht. 

S . 348. 5 Juli. 

Wet houdende nadere voorzieningee tot 
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bestrijding van revolutionnaire woelingen. j - Wet houdende wijziging van het Reglement 

S. 619. 28 ,Juli. op het beleid der Regeering in de kolonie 
Suriname. S. 130. 26 Mrt. - Besluit tot wijziging en aanvnlling van 

het K . B. van 18 December 1874, S. 212, ' -- Wet houdendc regeling omtrent het behoud 
houdende voorscbriften omtrent de onder - van uitzicht op Nederlandsch pensioen door 
werpen, aangewezen bij art. 78 der wet onderwijzers b1j overgang naar het bijzonder 
van 18 _-\pril 1874, S. 66, tot vaststelling lager onderwijs in de kolonie Suriname ot 
van ecn tarief van geregtskosten in straf- in de kolonie Curayao, zoomede omtrent de 
zaken, waarvan de gewone regter kennis mate van vergelding met Nederlandsch 
neemt, welk besluit laatstelij k is gewijzigcl 1

1 

J.ensioen van vroeger lu-achtens detacheering 
bij K. B. van 12 Mei 1911 (Staatsblad in 's Rijks kolonien bewezen diensten. 
n '. 126). S. 70:l. 11 Aug. I S. 280. 29 )lei. 

- Besluit tot vaststelling van bet tijdstip, 1- Besluit tot nadere wijziging van het K onink-
waarop de wet ten van 29 Mei 1920, S. 278 lijk besluit van 2 l!ebruari 1911 (Staatsblad 
en 279, zoomede het K. B. van l l Augustus 11°. 41) houdende vast:;telling van bepalingen 
1920, S. 703, voor zooveel betreft de daarin ter uitvoering van de Surinaamsche en 
opgenomen bepalingen tot wijziging van de I Curayaosche Comptabiliteitswetten , voor zoo
voorschriften van de tarii>vcn van geregts- veel de ontvangst,en en uitgaven betrett , 
kosten in stratzaken en v-an het K. B. van I overeenkomstig die wetten in Nederland te 
18 December 1874, S. 212, t en aanzien van doen. S. 834. 2!-l Nov. 
de getuigen en deskundigen, derha.lve met r.. • • . 

uitsluiting van de wijzigingen ten aanzien - Z1e ook : 8eyrootingen en Rekeninyen. 
van de deurwaarders, in werking ~ulle~ treden. 1 Tantiemebelasting. Zie Di •>idend- en tantieme-

S. 7~5. ~5 Aug. !J i /a-s l i ng. 

Besluit houdende nadere regeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelijk"n 
en administratieven aard van de burger
lijke en militaire Gerechten (Krijgsradeni en 
Parketten. den ·Centralen Raad van Beroep 
en de Raden van Beroep voor do Ongeva.llen
verzekering . S. 821. 19 Nov. 

St.uwadoorswet. Besluit houdende aanvulling 
en wij ziging van het K. B. van 5 September 
1916, S. 434, tot vaststelling van een alge 
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
bij artikel 17 der Stuwadoorswet. 

S. 57. 5 Febr. 

Wet tot wijziging van de Stuwadoorswet_ 
S. 862. 4 Dec. 

Besluit tot wijziging van het Reglement, 
voor de Commissien voor den havenarbeid 
(Staatsblad n°. ·4-35 van 1916). 

S. 905 . 17 Dec. 

Successie . Wet tot vrijstelling van het recht 
van schenking voor de schenking door de 
familie Lewe van Nijenst ein aan en van het 
recht van successie voor de verkrijging van 
kunstvoorwerpen uit de nalatenschap vat'. 
Mr. A. Nap door de Stichting Museum van 
Ondheden voor de Provincie en Stad Gro
ningen. S. 991. 31 Dec_ 

Suiker. Besluit houdende intrekking van de 
voorschriften omtrent het vaststellen van 
de herkomst van suiker en intrekking van 
het bijzonder recht, te hefien van suiker, 
herkomstig uit landen, die premien op de 
productie of den uitvoer daa rvan verleenen . 

S. 289. 9 .Juni. 

Suriname. Besluit tot wijziging van het 
besluit van 22 Maart 1915, S, 160, Gouverne
mentsblad n°. 33) (tot uitvoering voor de 
Kolonie Surina me van de wet van 18 April 
1885, S. 98, Gouvernementsblad n°. 21) 
betrefiende toepassing van de Crimineele 
Wetgeving voor het K.rijgsvolk te Water 
in de Kolonien en Overzeesche bezittingen 
van het Riik. S. 35. 22 Jan. 

Telegraaf en Telefonen. Besluit houdende wijzi
ging van het RiJkstelegraafreglement 1916, 
vastgiisteld bij Koninklijk besluit _ van 29 
lliovember 1916, S. 518, gewijzi!!d bij de 
Koninklijke besluiten va,n 31 Mei 1918, 
S. 304, 9 December 1918, S. 796, 14 April 
1919, S. 177, 29 April 1919, S. 249 en 11 
December 1919 (Staatsblad 806). 

S. 213. 24 April. 

-ldem. 837. 3 Dec. 

- Besluit houdende intrekking van de voor
loopige invoering van brieftelegrammen in 
het verkeer tusschen Amsterdam, 's-Graven 
hage en Rotterdam eenerzijds en Groningen 
anderzijds. S. 247. l 9 Mei. 

- Missive van den Minister van Binnenland
sche Zaken aan de Commissarissen der 
K oningin in de provincien, betrefiende be
knoptheid van telegram men in dienstzakeP. 

1 Juni . 

- Besluit tot wijziging van het Rijkstelefoon -
reglement 1919. S. 799. 27 Oct. 

- Besluit houdende intrekking van de K onink
lijke besluiten van 14 Augustus 1876 (Staats
blad n°. 172), 22 September 1879 (Staats
blad n°. 154) en 12 Mei 1903 (Staatsblad 
no. 141). S. 887. 9 Dec. 

- Zie ook . Posterijen. 
Tracta!en. 

Tolken. Besluit houdende wijziging van het 
Reglement voor den Tolkendienst bij de 
Gezantschappen en Consulaten in China en 
Japan, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 4den Juni 1910 (Staatsblad n°. 156), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den 16den December 1919 (Staatsblad 
no. 812). S. 835. l Dec. 

- Besluit houdende wijziging van het Regle
ment voor den Tolkendienst bij de Ge1.ant
schappen en Consulaten in Turkije, m~t. 
inbegrip van Egypte, in Marokko en m 
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Perziii, vastgesteld bij Koninkl\jk Besluit 
van den 12den Juli 1909 (Staatsblad n ' . 268). 

S. 836. 1 Dec. 

Tractaten. Wet tot voorbehoud der bevoegd
heid tot toetreding tot .het Volkenbondver
drag. S. 108. 6 Mrt. 

- Besluit houdende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Neder
land tot het Volkenbondve1·drag. 

S. 127. 26 Mrt. 

- Besluit houdende bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 8 Maart 1920 met 
Belgie gesloten telegraafovereenkomst. 

S. 231. 8 Mei. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in bet 
Staatsblad van bet Internationaal Opium
verdrag van 23 Januari 1912. 

S. 290. JO ,Tuni. 

- Wet houdende goedkeuring van het op 
1 Juni 1920 te Londen gesloten verdrag tot 
nadere verlenging van den duur van bet 
op 15 Februari 1905 tusscben Nederland en 
Groot-Brittannie gesloten arbitra.geverdrng. 

S. 330. 5 Juli. 

- Wet houdende goedkeuring van bet op 
11 Mei 1920 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Duitschland gesloten verdrag 
nopens de verleening van crediet _en den 
uitvoer van steenkolen en goedkeurmg van 
de overeenkomst, in verband met dat ver
drag, gesloten tusschen den Staat en de 
Nederlandscbe l\faatschappij tot Ontginning 
van Steenkolenvelden te 's-Gravenbage. 
alsmede voorzieningen van geldelijken aard 
ten aanzien van genoemd verdrag. 

S. 681. :n Juli. 

- Besluit houdende bekendmaking in het 
Staatsblad van het te Londen op l Juni 
1920 gesloten verdrag tot nadere verlenging 
van den duur van het op 15 Februari 1905 
tusschen Nederland en Groot-Britannie ge
sloten arbitrageverdrag (Staatsblad 1905, 
n°. 250). . S. 719. 23 Aug. 

- Besluit houdende bekendmaking in bet 
Staatsblad van het op 13 April 1920 gesloten 
uitleveringverdrag met Groot-Britannie, be
treffende de Gefedereerde Maleische Staten. 

S. 729. 27 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raa,l. - Artikel 33 
van bet grenstractaat van Aken van 26 
Juni 1816 (8. 1850 n°. JO) beeft niet de door 
het Gerechtshof aan dit artikel gebecht enge 
strekking, dat bet alleen betrekking beeft 
op hem, wier gemengde eiO'endom bestond 
toen de nieuwe grens werd getrokken. -
(Anders Adv.-Gen. Mr. Tak). - Dit volgt 
zoowel uit de geschiedenis dier bepaling, 
als uit het doe], hetwelk ermee werd beoogd. -
Waar art. 33 voornoemd de bebouwing op 
den voorgrond stelt! recbtvaardigt ~et 
woord eigendommen m dat art . nog m et 
de gevolgtrekking, dat de bepaling slechts 
zou gelden voor die door de grensdoorsneden 
Janderijen, welke in den zin van art . 625 

B. W. aan een en denzelfden persoon in 
eigendom toebehoorden . - Waar de belem
meringen doo1 de aa,pwezigheid de1· grens 
aan de eenheid van hot landhouwbedrijf 
in den weg gelegd even storentl werken, a.ls 
die eonheid later is ontstaan, is er geen grond 
om met bet Hof de werking van art. 33 te 
beperken tot landerijen, die reeds tijdens 
het totstandkomen van het tractaat in e,\n 
band werden geiixploiteeru. - Art . 33 voor
noemd is ondanks de uitvaar,Jiging van het 
verbod van ,_,itvoer, in vollen omvang 
blijven "elden. 29 ~ov. 

Trekhondenwet. Missive v'1n den Minister van 
Binmmlandsche Zaken aan de Commissarissen 
der K onirgin in de provincien betreffende 
herkeuring van trekhonden. 25 Juni. 

- Besluit tot verduidelijking van de strekking 
der hepaling, vervat in art. 1, 3°. van het 
K. B. van 6 Februari 1911, S. 45, sedert. 
gewijzigd, tot uitvoering: van de artikelen 1, 
4 en 5 der ,,Trekbindenwet" 1910 (Staat8blad 
no. 203). S. 798. 25 Oct. 

Tijd. ( Wettelijke) Besluit tot vervrocging in 
1920 van den wettelijken tijd, bedoeld in 
a.rt. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n '. 236). S. 111. 9 Mrt. 

Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Wet hou
dende bepalingen tot regeling van het Vee
artsenijkundig Staatstoezicbt. 

s. 153. 26 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raacl. - Bij art. 
1 K. B. 22 Juni 1896, S. 98, heeft de K oning 
niet de bevoegdheid, hem bij art. 15 der wet 
v. 20 Juli 1870, S. 131 gegeven, aan de 
Ministers v . L ., N. en H . en van Financien 
overgedragen, <loch slechts aan die Ministers 
het geven va,n nadere bepalin$en ter ~it
voering van het door hem mti:;evaard1gd 
verbod overgelaten, waartoe hiJ bevoegd 
was. - Art. 2 dier wet was geen beletsel 
voor den Koning om tot het aanwijzen der 
lande , waarop zijn verbod "1:'n. invoer be
trekking zou hebben, den MmISter v. L., 

· N. en H. slechts bevoegd te verklaren inge
val de Minister v. Fin. zijn medewerking. bij 
die aanwijzing verleende. - De beschikking 
dier Ministers, hoewel den vorm van een 
verbod hebbende, is in werkelijkheid een 
aanwijzing van Belgi~ als een land, waarop 
het in het K. B. vervat verbod van toepas
sing is. - Qualificatie der overtreding. 

14 Juni. 

- Beschikking van· den Minister van Land
bouw, Nijverbeid en Handel, betreffende 
maatregelen ter bestrijding v;i,n het mond
en klauwzeer. 16 Nov. 

Veeren. Wet betreffende overneming in eigen
dom, beheer en onderhoud bij het Rijk van 
het veer over het Hollandsch Diep tu sschen 
Willemsdorp en Moerdijk. S. 94. 28 Febr. 

Veevoeder. Zie Landbouw. 

Veeziekten. Zie Veeartsenijkundig Staatsto~
zicl>1. 
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Veiligheid in fabrieken en werkplaatsen. Be
sluit tot wijziging van het veiligheidsbesluit 
1916. \ S. 709. 16 Au~. 

~Wet tot wijzi~ing van de Veiligheidswet. 
S . 861. 4 Dec. 

de een element der overtreding welke in 
de dagvaarding behoort te worden gesteld . 

18 Oct. 

Vleesch en Vleeschwaren. Besluit tot het 
bepalen van den datum van het in werking_ 
t reden der artikelen 18, 25 en 31 der Vleescb. 
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). 

S. 208. 20 April. 

Vereenigingen. Arrest van den Hoogen Raad. 
- Art. 12 Wet Vereen. en Verg. sluit vol
strekt niet uit, dat de overeenkomst, voor 
een lastgever-bestuurder bindend, door een , - Besluit tot uitvoering van de artikelen 
vertegenwoordiger kan worden aangegaan; I 18 en 25 van de Vleeschkeuringswet (Staats-
Hatuurlijk is ook deze lastgeving slechts blad 1919. n°. 524). S. 285. fj Juni . 
bindend voor de bestuurders, als zij door _ B , J ·t h d d . h 'f . 
dezen persoonlijk is verleend. _ Het Hof I es ~1 ou en e voo1sc r1 ten voor de 
heeft uit de houding van gedaagden zelf 0 f,1eidmg van hulpk~urmeester van vee en 
a.fgeleid dat zij als bestuurders den bij de v ee~ch voor de bmnenlandsche vleesc~-
veiling 'namens hen optredenden persoon keurmg. S. 314. 22 Jum. 
als den door hen benoemden betaalmeeste1· 
·en vertcgenwoordiger hebben erkend. 

25 l\ov. 

Visscherij. Besluit tot nadere w1Jz1gmg van 
het Waddenzee-visscherijreglement,. 

S. 43. 29 .Jan. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Zeeuw
sche stroomenvisscherij-reglement. , 

S. 126. 2o Mrt . 

Besluit tot nadere wijz1gmg van het Binnen
visseherij-reglement, van het Zuidholland
sche stroomenvisscher\i-reglement en van 
het Zuidei:zeevisscherij -reglement . 

S. 254. 22 Mei. 

- Beslmt houdende bepaling v'an den <lag, 
waarop de wijziging van art . 22 van het 
Zeeuwsche Stroomen-visscherij-reglement in 
Werking treedt. S. 697. 11 Aug. 

- Arrest van den Hoogen Raa<l. - Art. 3Cg 
van het Zeeuwsche Stroomenvisscherij Re
glement, bepalende dat, ,,onder in uitsluitend 
gebruik · gegeven plaatsen" wordt verstaan, 
,,plaatsen, door den Staat verpacht", onder
scheidt daarbij niet, of. het gebruik dier 
ylaatsen wordt verpacht tot de visscherij 
m haren geheelen omvang, dan we! beperkt 
tot een bepaalde soort visscherij, zoodat 
ofschoon de Staat een bepaald perceel aan 
iemand had verpacht, alleen het gebruik 
voor de vangst en teelt van oesters, mosselen 
en andere schelpdieren, en daarbij van over
gang van het overige vischrecht, geen 
sprake was, deze vischplaats toch in den 
zin van het Reglement als eene .,in uit
sluitend gebruik gegeven plaats" en de 
pachter a.Is de rechthebbende op deze plaats 
moet worden aangemerkt - Krachtens art 
17 lid 1 van bovengen Reglement is op plaat
sen in uitsluitend gebruikgegeven aananderen 
da,n den rechthebbende en den houder 
eener vergunning van dezen alle vissrherij 
verboden, mits die plaatsen zijn afgezet . 
Deze uitlegging vindt niet alleen steun in 
den tekst van bovengen . artikelen, maar 
strookt ook met de strekking dier bepalingen 
om den pachter eene veilige en ongestoorde 
nitoefening van zijn recht te verzekeren, 
hetgeen ook blijkt uit artt . 18 en 91 van 
bovengen. reglement. - Voor de overtreding 
van art. 17 lid 1 va.n het reglement is het 
niet-houder ziJn eener gedrukte of met inkt 
geschreven vergunning va n den rechthebben-

- Besluit tot vast stelling van het formulier 
van afkondiging van plaatselijke verorde
ningen tot uitvoering van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). 

S. 706. 12 Aug. 

Vliegvertooningen. Zie Luchtooa.rt. 

Vogels. Besluit tot vaststelling van het tijd
stip va,n de inwerkingtreding van het tweede
lid van artikel 2 der Vogelwet 1912. 

S. 6. 7 Jan. 

Volkenbond. Zie Tra.ctrlten. 

Volksgezondheid. Besluit tot uitvoering van. 
artikel 10 der Gezondheidswet. 

S. 83. 19 Fehr. 

- Missive van den Minister van Arbeid van 
1 Juni 1920 aan de Commissarissen der 
Koningin in de provincien betreffende ver
ontreiniging van open bare wateren. 1 Juni. 

- Besluit tot bepaling van den dag van in 
werking treden van de Gezondheidswet. 
Stbl. 1919, n°. 784 en van het K . B. van 
19 Februari 1920 (Staatsblad n°. 83). 

S. 696. 11 Aug. 

- . Besluit tot wijziging van het K. B. van 
19 Februari 1920, S. 83, tot uitvoering van 
artikel 19 der Gezondheidswet. 

S. 761. 28 Sept. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
de Ged . Staten betreffende verontreiniging 
va.n openbare watercn. 12 Nov. 

Volkshuisvesting. Besluit tot nadere wijziging 
van het K. B. van 28 Juli 1902, S. 160, 
tot uitvoering van eenige artikelen der 
Woningwet. S. 18. 14 J an. 

- In werking treden. 27. 20 Jan. 

-- Besluit houdende bepaling van den dag 
waarop de wet van 27 Juni 1919, S. 423, 
(betreffende instelling woningraad) en het 
K. B. van 8 November 1919, S. 740, in 
werking treden. S. 19. 14 J an . 

- Beschikking van de Ministers van Arbeid 
en van Financien betreffende de regeling_ 
van de uitbetaling en de controle op het 
gebruik der voorschotten ten gevolge art. 
33 der Woningwet aan gemeenten uit 's Rijks 
kas verstrekt. 19 Jan. 

- Besluit tot bepaling van den dag van in 
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werking treden van het K. B. van 20 .Decem
ber 1919, S. 8l8, tot wijziging van het K. B. 
tot nitvoering van de Woningwet . · 

S. 28. 20 ,Jan. 

- Bescl1ikking van de Ministers van Arbeid 
en van Financien tot vaststelling van eene 
regeling van de controle op de exploitatie 
van bezittingen, verkregen met behulp van 
voorschotten ingevolge art. 33 der Woning
wet. 20 /26 .Febr. 

- Besluit tot wijziging van bet K. B. van 
8 November 1919, S. 740, tot uitvoering van 
artikel 35 der Woningwet. S. 116. 16 Mrt. 

-Koninklijk Besluit. - E en raadsbesluit om 
perceelen, die voor meer dan 1/3 gedeelte 
door een bouwverbod worden getroffen, 
t e ,,nteigenen, kan niet de bet eekenis hebben, 
dat tot onteigening wordt overgegaan, daar 
zulks alleen kan geschieden bij een besluit, 
genomen la·achtens art. 79 en met inacht
neming van de artt. 80, 81 en 83 der Ont
eigeningswet . Zoolang niet tot onteigening 
wordt overgegaan geldt ook voor deze per
ceelen het voorschrift dat moet worden 
aangegeven waarem dit niet is geschied. 

26 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. - Uit de 
in het bestreden vonnis op0 enomen ver
klaringen o. a. over de door bekl. gegeven 
opdracht tot het venichten van werkzaam
heden en over de verhouding van onder
geschiktheid, waarin zij, die die opdracht 
ontvingen en uitvoerden tegenover bekl. 
verkeerden, kon de Rechtbank afleiden, 
dat de materieele daders strafrechtelijk niet 
aansprakelijk waren. - De vraag, of de 
Rechtbank zulks terecht heeft gedaan, is 
aan het oordeel van den cassatierechter ont
trokken. - Uit het feit, dat het hier betreft, 
een in twee dagen geplaatst houten gebouw 
zonder fundamenten, doch steunende op 
dwarsliggers en met uitzondering van een 
vertrek zonder zoldering, kon de Rechtbank 
de gevolgtrekking maken, dat art. 49 der 
Woningwet op dit gebouw van toepassing 
is. - Noch uit de woorden, noch uit de 
geschiedenis van art. 49_ der Woningwet 
volgt, dat dit art. alleen betrekking heeft 
op loodsen, keeten, tenten en a ndere soort
gelijke inrichtingen, welke bij den aanleg 
van werken worden gebezigd en bestemd 
zijn, om bij de voltooiing van <lien aanleg 
meer te verdwijnen. 11 Oct. 

- KoninkliJk Besluit. - Al geeft de woning
wet het vaststellen van een uitbreidingsplan 
en het leggen van bouwverboden aan als 
middelen om een stelselmatige bebouwing 
te verzekeren, toch blijft onafhankelijk 
daarvan voor de gemeente de bevoegdheid 
bestaan ten aanzien van dit onderwerp 

. bijzondere bepalingen te treffen. 27 Oct. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Raad der gemeente Brunssum dd. 19 
October 1920, strekkende tot intrekking van 
zijn besluit van 30 September 1920 o. a. tot 
het aanvragen van een voorschot krachtens 
de Woningwet ten beboeve van de Woning
bouwvereeniging ,,Lada" aldaar. 

S. 823. 22 Nov. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
de gemeentebesturen betreffende huur van 
met Rijksvoorschot gebouwde woning. 

20 .Dec . 
Volkstelling. Besluit betreffende de tiende 

algemeene volkstelling. S. 177. 13 April. 
Voogdij . Missive van den Minister van Binnen

landsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten 
der provincien betreffende ge~tichten-voogd~j 
van minderjarigen. 4 Sept. 

Vreemdelingen. Besluit houdende wijziging 
van het Vreemdelingenreglement (besluit 
van JG Augustus 1918, Staatsblad n°. 521). 

S. 211. 23 April. 
- Besluit houdende nadere wijziging van het 

Vreemdelingenreglement (K. B. van 16 
Augustus 1918 (Staatsblad n°. 521)). 

S. 691. 9 Aug. 
Vrouwenarbeid. Zie Arb,-i1, . 

Waardewet. Wet betreffende he1·ziening van 
de wet van 14 December 1916 (Staatsblad 
n°. 530), tot heffing van statistiekrecht. 

S. 977. 31 Dee. 

Wapenen en munitie. :Missive van den Minister 
van Kolonien aan de Commissarissen d er 
Koningin in de provincien betreffende uit
voering van de Vuurwapenwet. 1 Juni. 

- Missive van den Minister van Justitie aan 
de Commissarissen der Koningin in de pro
vincien betreflende toepassing van de Vuur
wapenwet. 4 Juni. 

- Besluit tot wijzigina van het K, B. van 
van llden Juli 1919, . 474, houdende voor
schriften ter uitv,Jering van de Vuurwapen
wet 1919. R. COS. 15 Juli. 

- Beschikking van den Minister van Justitie 
tot wijziging van z\jn beschikking van 14 
Juli 1919, houdende va;;tstelling van dt
modellen , bedoeld in bet K. B. van 11 Juli 
1919, S. 474. 18 Sept. 

- Missive van den Minister van Justitie aan 
de (',0mmissarissen der Koningin in de pro
vincien, betreffende uitvoering Vuurwapen
wet 1919. 18 Sept. 

- Missive van den Minister van Koloni i~n 
aan de Commissarissen der Koningin be
treffende uitvoering van de Vuurwapenwet. 

3 Nov. 
Warenwet. Besluit tot uitvoyring van artikel 

17 der Warenwet (Staatsblad 1919, n~. 581). 
13 Mrt 

- Bealuit tot het bepalen van den datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 30, 31, 
32, 33, 34 en 35 der Warenwet (Staatsblad 
n" 1>81). S. 174. 10 April. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
de C'n1d. Staten der provincien betreffende 
uitvoering van art. 6 der Warenwet. 7 Mei 

- Besluit tot bepaling van den dag waarop 
art. 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n°. 581) in werking treedt. S. 615. 20 Juli. 

- Besluit tot vaststelling van het formulier 
van afkondiging van plaatselijke verorde 
ningen op de keuring van waren. 

S. 685. 5 Aug. 
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- Besluit tot uitvoering van artikel 13 der 

Warenwet (Sfaatsblad 1919, n ' . 581 ). 
S. 766. 30 Sept. 

- Missive van den Minister van Arbeid aan 
de Gedeputeerde Staten betreffende uit
voering van de Warenwet. 24 Nov. 

Waterschappen. Koninklijk Besluit. - Van 
besluiten van Ged. Staten tot goedkeuring 
van begrootingen van waterschappen is 
geen beroep op de Kroon toegekend. -
Art. 13B tier gewijzigde wet van 10 Novem
ber 1900, S. 176, heeft alleen op het oog 
provinciale verordeningen of reglementen 
van waterschappen, die na het in werking 
treden der wet van 9 November 1917, 
S. 633, tot stand zijn gekomen. 

15 Mei. 

·- Koninklijk Besluit. -- Waar het polderbe
stuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat 
het betalen van een recognitie, als voor
waarde verbonden aan eene vergunning tot 
het uithalen van dammingen, uitsluitend 
strekt tot bescherming van de belangen, om 
welke het vereiscbte van zoodanige ver
gunning is gesteld, en met name niet is aan
getoond, dat meerdere bemalingskosten 
da.aruit voortvloeien, is bedoelde voorwaarde 
door Ged. Staten terecht vernietigd. 13 Nov. 

Waterstaat. Besluit tot vaststelling van de 
inrichting van den Rijkswaterstaatsd.ienst, 
als bedoeld- bij artikel 5, tweede lid, der wet 
van 10 November 1900, S. 176, houdende 
algemeene ·regels omtrent het Waterstaats 
best,uur. S. 612. 17 Juli . 

Weduwen- en Weezenfonds. Zie Begrool.i·nqen 
en Rekeninger> .. 

Wegen. Arrest van den Hoogen Raad. -
Nu een da.m, aangebracht in een bermsloot 
moet worden aangemerkt, als een ,,werk" 
in den zin van a.rt . 2, heeft de Rechtb., die 
bewezen verklaarde, dat de onderwerpe
lijke dam behoorde tot den Rijksweg, het 
laten staan van palen daarin terecht straf
baar geoordeeld. - Art. 6( geldt onver .. 
schillig aan wien de dam toebehoort en door 
wien hij wordt gebruikt. - Voor de toe
passelijkheid van dit art. is wel noodig dat 
de weg, waartoe de dam behoort, d . w. z. 
waarmede hij onmiddellijk is verbonden, 
door het RiJk wordt onderhouden, doch 
niet dat dit ook met den dam zelf het geval 
is. - De stelling als zoude onder ,,andere 
werken" in art . 2 alleen moeten worden ver
staan de werken, die door of vanwege het 
Rijk zijn aangelegd of althans onderhouden, 
vindt geen steun in dat art. zclf of in eenig 
antler art. van d.it reglement, hetwelk enkel 
als voorwaarde voor de toepasselij kheid. 
zijner bepalingen stelt, dat de ,,andere wer
ken" tot de onder het beheer van bet Rijk 
zijne wegen en paden b3hooren. 19 April. 

- Wet betreffende de overbrenging van een 
gedeelte van den Rijkswrg Groningen·
Drentsche grens in beheer en onderhoud bij 
de gemeente Groningen. S. 337. 5 Juli. 

Werkloozenverzekering. B3sluit tot nadere 
wijziging van het K. B. van 2 December 
1916, S. 522. tot vaststelling van algemeene 

regelen voor het verleenen van subsidien 
ten behoeve van werkloozenkassen. 

S. 44. 29 Jan. 
Wettelijke Tijd. Zie Tiid, 
Woningwet. Zie Volkahui.,..,e.~ting, 

Woonwagens en Woonschepen. Missive van 
den Minister van Justitie aan de Commis
sarissen der Koningin in de provincien be
treffende de wet op de Woonwagens en 
Woonschepen. 17 Mrt. 

- Wet tot wijziging van artikel 35 van de 
Wet op Woonwagens en Woonschepen 1918, 
S. 492, zooals dat is aangevuld bij art . 2 
van de wet van den llden Januari 1919 
(Sta.atsblad n°. 16). S. 150. 26 Mrt. 

- Missivr van den Minister van Justitie be
treffende art. 9, lid 1 Reglement woonwagens 
en woonschepen. 31 Mrt. 

Zaaizaden. Zie .wndbouw. 
Ziekten. ( Besmettelijke) Besluit tot vaststel

ling van eenige buitengewone maatre~elen 
tot afwending van de pest en de AziatL~che 
cholera en tot wering barer uit breiding en 
gevolgen. S. 163. 30 Mrt,, 

- Besluit waarbij de wet van 4 December 
1872, S. 134, houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, met uitzondering van 
art. 20 van toepassing verklaard wordt op 
nekkramp. S. 580. 10 Juli. 

- Besluit tot toepasselijkverklaring van eenige 
artikelen van de wet van 4 December 1872, 
S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten op schurft (scabies). S. 628. 30 Juli. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buiten
g·ewone maatregelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 736. 9 Sept. 

- Wet tot wijziging van artikel 1 van de wet 
van 26 April 1884 (StaatsblA,d n°. 80) hou 
dende buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
zooals die wet is gewij zigd bij de wetten 
van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164), 15 
April J 886 (Staatsblad n°. 64) en 9 Juli 1915 
(Staatsblad n°. 314). S. 954. 31 Dec. 

ZOut. Besluit houdende bepalingen omtrent 
de aflevering va,n geraffineerd zou t door 
handelaars met vrijdom van den accijns. 

S. 63. 11 Fehr. 
- Besluit houdende nadere bepalingen om

trent het wegen van ruw zout bij invoer. 
S. 224. l Mei. 

- Besluit houdende voorzieningen ten aan
zien van losplaatsen van ruw zout of zout
houdend water. S. 748. 24 Sept. 

- Besluit houdende aanwijzing van Hattem als 
losplaats van ruw zout of zou1 houdend water. 

S. 749. 24 Sept . 
- Besluit houdende aanwijzing van Veghel 

als de plaats van ruw zout of 1.outhoudend 
water. S. 789. 18 Oct. 

-- Besluit houdende nadere bepalingen om
trent den vrijdom van den accijns op hd 
zout, benoodigd voor het bemesten van lande
rijen en de voeding van vee. S. 809. 3 Nov. 

-- Zie o~k : Rech ten van in-, uit en doorvoer. 



IN HOU D. 
1()20. Bladz. 

8 ,Jui i. Pensioeiien. Koninklijk Besluit. Een krachtens art. 19, 2de lid, der pen
sioenwet g. a. bevestigcle pensioensgrondslag mag niet worden verlaagd, 
wanneer de belanghebbende eene andere gemeentelijke betrekking ver
krijgt. Art. 20, 2de lid, mag bier niet analogisch toegepast worden. 596 

9 Ju!i. ~Vatumlisatie. Wetten, houdende naturalisatie van verschillende personen. 
s. 564-570. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 

10 Juli. Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van artikel 7 van het K. B. van 
19 No~ember 1900 (Staatsblad n° . . 202). S. 571 . . . . . . . . . . 598 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door N. van 
Oosterhout, hoofd der openbare lagere school te Leiderdorp, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland, van 5 November 1918, B, 
n°. 2852, (4° afd.), G. S. n°. 40, tot goedkeuring van de door den Raad 

• der gemeente Leiderdorp op 30 October 1918 vastgestelde verord.ning 
tot regeling der jaarwedderi van het onderwijzend personeel bij het open-
baar lager onderwijs aldaar. S. 572. . . . . . . . . . . . . . . . . 598 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Ambt-Vollenhove tegen het besluit van Ged. Staten van 
Overijssel, van 14 Januari 1919, 2° afd., n°. 9027/207, tot onthouding 
der goedkeuring aan de door den Raa.d der gemeente Ambt-Vollenhove op 
15 Juli 1918 vastgestelde, op 28 December 1918 gewijzigde, verordening 
tot rngeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel bij het 
openbaar lager onderwijs aldaar. S. 573. . . . . . . . . . . . . . 600 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Oosterhout tegen het besluit van Geel. Staten van Noord
brabant, van 5 Maart 1919, G. n°. 164, III0 afd., tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der gemeente Oosterhout op 5 October 
1918 vastgestelde verordening tot regeling der jaarwedden van het onder
wijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs aldaar. S. 574. , . 60:3 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente N oorddijk tegen het besluit van Geel. Staten van Groningen, 
van 27 December 1918, n°. 104, 3• afd., tot onthouding der goedkeuring 
aan de door den Raad der gemeente Noorddijk op 7 Mei 1918 vastge
stelde, op 31 Mei 1918 en 2 December 1918 gewijzigde, verordening tot 
regeling der jaa,rwedden van het onderwijzend personeel bij het open-
baar lager onderwijs aldaar. S. 575. . . . . . . . . . . . . . . . 6b6 · 

10 ,Juli. - Besluit houdende beschikking op de beroepen, ingesteld door 1°. H. 
Wintjens, onderwijzer te Noorbeek, 2°. C. Salden, hoofd der school te 

.Noorbeek, en mejuffrouw M. C. E. Lambrachts, onderwijzeres te Noor
beek, tegen het besluit van Ged. Staten van Limburg, van 15 November 
1918, 4° afd., La. 8246/5 0, tot goedkeuri.ng van de door den Raad der 
gerneente Noorbeek op 28 October 1918 vastgestelde verordening tot 
rngeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs aldaar. S. 576. . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 

I O ,Ju I i. - Besluit hondende beschikking op het ,beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Uithuizermeeden tegen het besluit van Ged. Staten van 
Groningen, van 20 Februari 1919, n°. 161, 3de afd., tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der gemeente Uithuizermeeden op 
23 October 1918 val!tgestelde, op 24 Januari 1919 gewijzigde, verordening 
tot regeling der jaarwedden van bet onderwijzend personeel bij het open-
baar lager onderwijs a ldaar. S. 577. . . . . . . . . . . . . . . . 611 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op de beroepen, ingesteld door 1°. W. F. 
Carriere en 2°. D. Stoutjesdijk, onderwijzers aan de openbare lagere school 
te Nieuwe-Tonge, tegen het besluit van Ged. Staten van Zuidholland, 
van 2 April 1918, B n°. 779, (4° afd.), G. S. n°. 106, tot goedkeuring van 
eene verordening tot regeling van de wedden van het onderwijzend per
soneel bij het openbaar lager onclerwijs in die gemeente. S. 578. . . 613 

10 Juli. - Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door den Raad 
der gemeente Schiermonnikoog tegen het besluit van Ged. Staten van 
.Friesland, van 2 Januari 1919, n°. 91, 2• afdeeling, tot onthouding der 
goedkeuring aan de door den Raad der gemeente Schiermonnikoog op 
15 November 1918 vastgestelde verordening tot regeling der jaarwedden 
van het onderwijzend personeel bij het openbaar lager onderwijs aldaar. 
s. 579. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 



1920. Blaclz 
10 Juli . Ziekten. (Besmettelijke) Besluit waarbij de wet van 4 December 1872, 

S. 134, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, met uit
zondering van art. 20 van toepassing verklaard wordt op nekkramp. 

13 Jul i. 

13 Jnli. 

14 Juli. 

15 Juli. 

16 Juli. 

16 Juli . 

16 J"uli. 

17 Juli. 

17 Juli. 

20 Juli. 

20 Jul i. 

21 Juli. 

26 Juli. 

26 Jul i. 

28 Juli. 

28 Jul i. 

28 J uli. 

28 Juli . 

29 Juli . 

29 ,Ju li. 

29 J uli. 

s. 580. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 
Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 

der hoogeronderwijswet van : l 0 • de afdeeling gymnasium van het 
St. Norbertus lyceum te Roosendaal; 2°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Gertrudis lyceum te Roosendaal; 3°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Catharina lyceum te Eindhoven. S. 581. . . . . . . . . . . . (i 1 !) 

Naturalisatie. Wetten houdende naturalisatie van verschillende personcn. 
s. 582-607.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 !) 

Fabrieken enz. Koninklijk Besluit. Bezwaren, door B. en W. ontleend 
aan den persoon des verzoekers, steunen niet op de Hinderwet en komen 
derhalve als weigeringsgrond niet in aanmerking. . . . . . . . . . (i:!O 

Vm,rwapenen. Besluit tot wijziging van het K. B. van den J.lden Juli 
1919, S. 474, houdende voorschriften ter uitvoering van de Vuurwapen-
wet 1919. S. 608. . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . 62 1 

Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 31 Maart 
1894, S. 50, waarbij aan de Vereeniging ,,tot Christelijke Liefdadigheid" 
te Wagenborgen, gemeente Termunten, vergunning is verleend aldaar en 
gesticht voor idioten op te richten. S. 609. . . . . . . . . . . . 622 

Statistiek. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 9 Januari 1899 
S. 43, zooals dat laatstelijk is ge~jzigd bij K. B. van 23 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 38). S. 610. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 

Rijksambtenaren. Besluit houdende wijzigin& van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatst>lad n°. 37). S. 611. . . . 623 

Waterstaat. Besluit tot vaststelling van de inrichting van den Rijks
waterstaatsdienst, als bedoeld bij artikel 5, tweede lid, der wet van 
10 November 1900, S. 176, houdende algemeene regels omtrent het 
Waterstaatsbestuur. S. 612. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 

R eis- en verblijfkosten. Besluit houdende afwijking van het bepaalde in 
het laatste lid onder ,,Tweede Klasse" van artikel 2 van het Reisbeslu;t 
1916 ten behoeve van de bijzondere commissies voor georganiseerd 
overleg. S. 613. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626 

Gedistilleero,. Besluit houdende bepalingen omtrent in- en uitslag van 
gedistilleerd in- en uit entrepot. S. 614. . . . . . . . . . . . . . 626 

Warenwet. Besluit to~ bepal_in:g van den dag waarop art. 17 der Waren wet 
(Staatsb!ad 1919, n . 5811 m werkmg treedt. S. 615. . . . . . . . 626 

Rijksainbtenaren. Bssluit tot aanvulling van het bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 37). S. 616. . . . 626 

Onderwijs. (.ilfiddelbaar) Besluit tot vaststelling van het Reglement en 
het Programma voor de eindexamens der open bare hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus en ingevolge art. 45tredecies der Middelbaar
Onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere burgerscholen met vijf
jarigen- en vierjarigen cursus. S. 617. . . . . . . . . . . . : . . 627 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot bepalin~ van het tijdstip, waarop de 
wet van 1 Maart 1920, S. 105, tot wijz1ging en aanvulling der hooger
onderwijswet, in werking treedt. S. 618. . . . . . . . . . . . . . 632 

Strafrecht en stra/1>ordering. Wet houdende nadere voorzieningen tot 
bestrijding van revolutionnaire woelingen. S. 619. . . . . . . . . . 632 

Onderwijs. (Hooger) Besluit ter uitvoering van de artikelen 168 t/m 
168septies der wet tot regeling van het Hooger Onderwijs. S. 620. . 63-! 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit ter uitvoering van de artikelen 45bis tot 
en met 45septies der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs. 
s. 621. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 

Mijnen. Besluit betreffend~ uitkeeringen aan gemeenten uit de opbrengst 
van het recht op de m1Jnen. S. 622. . . . . . . . . . . . . . . 642 

Rechtswezen. Wet houdende nadere wijzigil:lg der wet van 5 Juli 1910, 
S. 181, tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de ge
rechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kanton~erechten 
en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de 
klassen der rechtbanken en kantongerechten. S. 623. . . . . . . . 643 

- Wet tot nadere wijziging van de wet op de Regterlijke Organisatie en 
het Beleid der Justitie. S. 624. . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 

Begrootingen en R ekeningen. Wet tot verhooging, wijziging en aan
vulling van het vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1920. S. 625. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 



1920. 
:20 Juli. 

;{I) Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

;{O Juli. 

:{O Juli. 

;Jo Juli. 

:rn Ju li. 

;JO Juli. 

:w ,Juli . 

:lo Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

;;u Juli. 

30 Juli. 

:io ,Juli . 

:JO .Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

Bla,dz. 
Gemeentebestnitr. B sluit tot vernietigiug van het bosluit ;.,a,n den Raad 

der gemeente Utrecht van 20 November 1919, strekkende tot het in be
ginsel goedkeuren van het bestemmen van een terrein aan het Merwede
kanaal vonr vestiging van eene nieuwe electrische centrale. S. 626. 646 

l nvali1.iteits- en Ouderdomsver.rnke;-ing. Besluit boudende vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, aanwijzende de gevallen waarin 
het stellen van woorden op een rentekaart wordt toegelaten . S. 627. 647 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot toepasselijkverklaring van . eenige 
artikelen van de wet van 4 December 1872, S. 134, tot voorziening tegen 
besmettelijke ziekten op schurft (scabies). S. 628. . . . . . . . . 647 

JJ[ilitaire Zaken. Besluit tot wijziging van het K. B. van f2 Maart 1919, 
S. 104, houdende o. a. vaststelling van eene regeling inzake de weer
baarheidsbeweging. S. 629. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 

P ensioenen. __ Wet houden_de regeling o_mtr~nt de geldigheid voor pensioen 
van den tud, door het m vasten R1Jksd1enst· overgegaan personeel der 
Nederlandsche Bell Telefoonmaatschappij in vasten dienst dier maat-. 
schappij doorgebracht. S. 630. . . . . . . . . 648 

B egrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. 
(Tweede uitkeering aan gemeenten uit de opbrengst der oorlogswinst
belasting). S. 631. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 

Spoorwegen. Wet tot verhooging van het maximum van het rentelooze 
voorschot uit 's Rijks schatkist ten hehoeve van den aanleg van een locaal-
spoorweg van Winsum naar- Zoutkamp. S. 632. ·. . . : . . . 654 

Domeinen. Wet· tot goedkeuring van de overdracht door ruiling van 
gronden t £ Geertruidenberg aan tlie gemeente. S. 633. . . . . . 6.54 

- Wet tot nadcre aanwijzing van dev66r 1 Juli 1918 benoemde bewaarders 
van de hypotheken, bet kadaster en de scheepsbewijzen, die verplicht 
zijn tot starting in de schatkist van geheven salaris en van bewaarloon, 
en tot nadere regeling van de aansprakelijkheid tegenover het publiek 
van sommigc bewaarders. S. 634. . . . . . . . . . . . . . . . 6.57 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het elf de 
hoofdstuk der Staatsbcgrooting voor het dienstjaar 1920. S. 63.5. . 657 

- Wet tot verhooging van de kciloniale huishoudelijke begrooting van 
Cura<,ao voor het dienstjaar 1920. S. 636. . . . . . . . . . . . . 6.57 

- Wet tot verhooging van het elfde hoofdstuk det· Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1920. S. 637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.57 

-- Wet tot nadere verhooging van het elfde hoofdstuk der Staatsbegroo-
ting voor het dienstjaar 1918. S. 638 . . . . . . . . . . . . . 657 

- Wet tot aanvulling en verhooging van het elfde hoofdstuk der Staats
bcgrooting voor het dienstjaar 1920. S. 639. . . . . . . .. . . . . 657 

- Wet tot aanvulling en verhooging van de koloriiale huishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1920. S. 640. . . . . 6.58 

- Wet tot wijziging en verhooging van de begrooting van ui-tgaven van 
Nederlands,ch-Indic voor het dienstjaar 1920. S. 641 . . . . . . . 658 

- Wet tot wijziging en verhooging der be&rooting van uitgaven en mid-
deleu van Ncderlandsch-Indie voor het ctienstjaar 1920. S. 642 . . . 658 

- Wet tot vcrhooging van het kredietbedrag ter voorziening in het ka.s
tekort van den Surinaamschen dienst hier te lande, gedurende de jaren 
I !H9, 1920 0n 1921. S. 643. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 

Gemeentebest,,.ren. vVet tot wijziging van de grenzen der gemeenten Delft, 
Schipluiden en Pijnacker en opheffing van de gemeenten Hof van Delft 
on Vrijenban. S. 644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.58 

Jndustrieele en Jntellect1ieele eigendom. Wet houdende wijziging van de 
wet van 29 Juli 1916, S. 348, tot verlenging en herstel van in de Octrooi-

, wet genoemde termijnen. S. 64.5 . . . . . . . . . . .. . . . . . . 663 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot verhooging en aaJivulling van het 

negencle hoofclstuk cler Staatsbegrooting voor hot dienstjaar.11920. S. 646. 664 
- Wet houdende wijziging va.n de begrooting van inkomsten en uitgaven 

van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het:dienstjaar 1920. 
(Salarisverhooging van Rijksambtenaren). S. 647'. ,., . . . . . . . . . 664 

- Wet tot wijziging van de be~rooting van inkomsten ·= ·· uit~a.;_en van 
het StaatsvisschershavenbedriJf te IJmuiden voor het c:jiepstpar 1920. 
s. 648. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ··. ·.,_ . . . . . 664 

- Wet tot wijziging van de begrooting van uitgaven ~a;:i];_~t Zuiderzee
fonds voor het _dienstjaar 1920. S. 649. . . . . · . · . · .. . . . .. .' . . 664 

,Spoorwegen. Wet tot toekenning van een renteloos voor~chot uit 's Rijks 



1920. Bladz. 
schatkist ten behoevo van instandhouding van den spoorweg van 
Deventer naar Borculo. S. 650. . . . . . . . . . . . . . . . . . 664-

30 Juli. Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen in de gemeente Slochteren, noodig voor de verbreeding 
en verdieping van eene hoofdwatering van het waterschap ,,de Groote 
Harkstederpolder". S. 651. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 

30 Juli. Begrootingen en R ekeningen. Wet tot verhooging en wijziging van het 
achtste hoofdstuk der Staatsbegrooti.ng voor het dienstjaar 1920. S. 652. 665 

30 Juli. - Wet tot verhoogi.ng en wijziging van de begrooti.ug van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichti.ngen voor het 
dienstjaar 1920. S. 653. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 

30 Juli. - Wet tot nadere verhooging van het achtste hoofdstuk der Staatsbe
grooti.ug voor het dienstjaar 1919 (Buitengewoon krediet). S. 654. 665 

30 Juli. - Wet tot wijzigi.ug en verhooging van het twerde hoofdstuk der Staatsbe
grooti.ng voor. het dienstjaar 1920. S. 655. . . . . . . . . . . . . 665 

30 Juli. - Wet tot wijziging en verhooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar Hl20, (Salarisvcrhoogi.ng van 
Rijksambtenaren) . S. 656. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 

30 Juli. - Wr t tot wijziging en verhooging van de begrooting van uitgaven van 
het Staatsmuntbedrijf voor het dienstjaar 1920. (Sa.!arisverhoogi.ng 
van Rijksambtenareu). S. 657. . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 

30 Juli. - Wet houdende aanvulling en verhoogiug van de begrooting van uit
gaven van het Weduwen- en ·weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 
voor het dienstj aar 1920. S. 658. . . . . . . . . . . . . . . . . 66:j 

30 Juli. - Wet tot wijzigi.ng en verhooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. fl59 . . . . . . . . 666 

30 Juli. Rekenka1ner. Wet tot wijziging der wet van 5 Oc.tober 1841, S. 40, houdendc 
instructie voor de Algemeene Rekenkamer, .zooals die wet is gewijzigd, 
laatstelijk bij de wet van 8 Maart 1919 (Staatsblad n°. 71). S. 660. 666 

30 Juli . Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 661. 666 

30 Juli. - Wet tot wijziging en verhooging van het zevende hoofdstuk B der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 (Kredietverleening aa n 
kweekers). S. 662. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66u 

30 Juli. - Wet tot aanvulling en verhooging van hct derde hoofd~tuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 663. . . . . . . . . . . . 6613 

30 Juli. - Wet. tot aanvulling en verhooging van het derde hoofdstuk der StaatR
begrooting voor het dienstjaar 1918. S. 664. . . . . . . . . . . . (j(jfj 

30 Juli. - Wet tot wijzigi.ng en verhooging van het vijfde hoofdstuk Ader Staats
begrooting voor het dienstjaar 1920. S. 665. . . . . . . . . . . . li66 

30 Juli. - Wet tot verhooging en wijziging van het vijfde hoofdstuk A der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 666. . . . . . . . . . . . 667 

30 Juli, - Wet tot . wijzigiug en verhoogi.ng van het vijfde hoofdstuk Ader Staats
begrooting voor het dienstjaar 1919. S. 667. . . . . . . . . . . 667 

30 Juli. - .Wet tot wijziging en verhooging van het vjjfde hoofdstuk der Staats
begrooti.ng voor het dienstjaar 1920. S. 668. . . . . . . . . . . . 667 

30 Juli. - Wet tot wijziging en verhooging van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1920. · S. 669. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 

30 Juli . - Wet tot verhooging van het viifde hoofdstuk cl<.'r Staatsbegro'.l ting 
voor het cl.ianstjaar 1918. - S. 670 . . . . . . . . . . . . . . . . fl67 

30 J·uli. - Wet tot wijzigi.ng en verhooging V1'n het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor bet dienstjaar 1920. S. 671. . . . . . . . . . . . 657 

30 Juli. - Wet tot wijzi_ging en verhooging van bet zesde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1920. (Salarisverhooging van 's Rijks 
ambtenaren.) S. 672. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 

30 Ji1Jj. - Wet tot verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstja.ar 1920. (Salarisverhooging van Rijksambtenaren). S. 673. 667 

30 Juli. Dorneinen. Wet tot goedkeuring van den onderhandschen verkoop van 
domeingrond onder Ginneken aan de Nederduitsch Hervormde Kerk 
aldaar. S. 674. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 

30 Juli. Begrootingen en R ekeningen. Wet tot verhooging van het tiende hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920 (kosten Rijksopspo-
ring van delfstoffen). S. 67 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7 

30 Juli. - Wet tot wijzigi.ng van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1918. (Kosten beschikba.arstelling levensmiddelen). S. 676. 668 



1920. 
30 ,Juli. 

:30 Juli. 

30 Juli. 

30 Juli. 

31 Juli. 

3 Aug. 

4 Aug. 

4 Aug. 

4 Aug. 

5 Aug. 

5 Aug. 

6 Aug. 

6 Aug. 

6 Aug. 

6 Aug. 

9 Aug. 

9 Aug. 

9 Aug. 

10 Aug. 

l.O Aug. 

LO Aug. 

10 Aug. 

II Aug. 

Bladz. 
- Wet, tot aanvulling on vorhooging van het tiende hoofdstuk der Staats

begrooting voor het dienstjaar 1918. (Verschillende onderwerpen.) 
s. 677. . .................. . ....... . 

Onteigen·ing. Wet tot verkladng van het algemeen nut der ontcigcning 
ten behoeve van den vcrdercn aanleg van de Staatsn:ujn Maurits. S. 678. 

Begrootingen en R ekeningen. vVet tot aanvulling en verhooging van het 
tiende hoofdstuk Ader Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1920. S. 679. 

- Wet tot aanvulling en verhooging van bet tiende hoofdstuk A der 
Sta:1tsbegrootinf! voo1· 1920. S. 680. . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. Wet houdende goedkeuri.ng van het op 11 Mei 1920 te 's-Gra
venhage tusschen Nederland en Duitscl1land gesloten verdrag nopens de 
verleening van crediet en den uitvoer van steenkolen en goedkeuring 
van de overeenko])lst, in verband met dat verdrag, gesloten tusschen den 
Staat en de Nederlandsche Maatschappij tot Ontginning van Steenkolen
velden te 's-Gravenhage, alsmede voorzieningen van geldelijken aard 
ten aanzien van genoemd verdrag. S. 681. . . . . . . . . . . . . 

Geneeskunde. Besluit tot intrekking van het besluit van 26 October 1918, 
S. 557, tot vaststelli11g van de tijdelijke wijzigingen en aanvullingen van 
de vierde uitgave van de Nederlandsche Pharmacopee. S. 682. . . 

./Jfilitie. (Nationale) Besluit betreffende vrijstelling van militiedienst 
wegens landstorm-broederdienst. S. 683. . . . . . . . . . . . . . 

Landslonn. Besluit betreffende vnjstelliug van militiedienst wegens land
storm-broederdienst. S. 683. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indie. (Nederlan<lsch-) 13esluit tot vaststelling van het ,,Reglement op het 
verleenen van Pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren iu Neder
landsch-Indie en aan de weduwen en wezen dier ambtenaren." S. 684. 

Gemeenteverordeningen. Besluit tot vaststelling van het formulier van 
afkoncliging van plaatselijke verordeningen op de keuring van waren. 
s. 685. . .................. . · .... • . .. . 

ll·rirenwet. Besluit tot vaststelling van het formulier van afkondiging van 
plaatselijke verordeniugen op de keuring van waren. S. 685. . . . . 

Oorlogswinstbekisting. Besluit tot toekenniug eener uitkeeriug aan ge
meenten nit de opbrengst cler Oorlogswinstbelasting. S. 686. . . . . . 

Genieentebe.-stwren. Besluit tot toekenning eener uitkeering aan gemeenten 
uit de opbrcngst der Oorlogswinstbelasting. S. 686. . . . . . . . . 

Ruden vun Beroep. Besluit tot . vaststelling van bepalingcn omtrent de 
jaarwedden van de leden en den griffier van en de substituut-griffiers 
bij den centralen raad van beroep en van de voorzitters en grifliers van 
de raden van beroep. S. 687. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Belast·ingen. (Rijks directe) Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
bepaliugen, betreffende bet Leeningfonds 1914, ingesteld bij artikel 31 
der Leeningwet 1914 (Staatsblad n°. 612). S. 688. . . . . . . . . 

Uit-, in- en doorvoer. Besluit tot het verleenen van machtigiug aan de 
Nederlandsche Uitvoermaatschappij om aan de overdrachten van ver-

§~n6nJ~.gen_ ~o~ ~i~v~er_ ~a~ _d~k~a~n~n- ~o~r~a~r~e~ ~e. ~er~i~d~n: 

Begrootingen en Rekeningen. Besluit tot af- en overschrijving van het 
Iste hoofdstuk op het Ude hoofdstuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indie voor het dienstjaar 1919. S. 690. . . . . . . . 

Vree,ndelingen. Besluit houclende nadere wijziging van het Vreemde
lingenreglement (K. B. van 16 Augustus 1918 (Staatsbladn°. 521)). S. 691. 

Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Ver
voer 1901. S. 692. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Raden van Arbeid. Besluit tot vernietigiug van artikel 20 van het regle
ment der verplichtingen en rechten voor de ambtenaren en beambten, 
ondergeschikt aan den Raad van Arbeid te Tilburg, vastgesteld bij besluit 
van dien Raad dd. 4 Maart 1920. S. 693. . . . . . . . . . . . . 

A·rbe·idswet. Besluit tot vaststelling van een Algemcenen Maatrcgel van 
Bestuur als bedoeld bij Artikel 10, eerstc lid, der Arbeidswet 1919. S. 694. 

Stra/recli.t en Stra/vordering. Besluit houdende bekendmaking van den 
tekst ·der wet van 18 April 1874, S. 66, tot vaststelling der tarieven van 
geregtskosten in strafzaken, waarvan de gewone regter kennis neemt, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 278). 
s. 695. . ................... . ..... . . 

Volksgezondheid. Besluit tot bepa:.:: ng van den dag van in werking treden 
van de Gezondheidswet, Stbl. 1919, n°. 784 en van bet K. B. van 19 Fe
bruati 1920 (Staatsblad n°. 83). S. 696. . . . . . . . . . . . . . 
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11 A ug. 

11 Aug. 

11 Aug. 

11 Aug. 

11 Aug. 

Ll Aug. 

1 1 Aug. 

L:! Aug. 

12 Aug. 

12 . \ ug. 

U Aug. 

13 Aug. _ 

I+ Aug. 

IU Aug. 

l (i Aug. 

J7 Aug. 
17 Aug. 

I!) Aug. 

l!) Aug. 

19 Aug. 

19 Aug. 

13Iadz. 
Visscl,eriJ. Beslttit houdende bcpaling van den dag, waarop de wijziging 

van art. 22 Yan het Zocuwsche Stroomen-visschcrijrcglement in werking 
trnedt. S. 697. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1-2 

B evolkingsregisters. 13csluit tot vaststelling van voorschriften omtrent hct 
houden van bevolkingsregisters. S. 698. . . . . . . . . . . . . . 742 

- Besluit tot wijziging van hot K . R. van 27 Juli 1887 (Staatsblad n°. 14). 
s. 699. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 

Arbeidswet. Beslmt tot verdecling van het RiJk in districten ten bchocvc 
van den clienst der arbcidsinspcctie. S. 700. . . . . . . . . . . . 

Fabrieken. Besluit houclende beschikking op de beroepen, ingesteld doot· 
J. G. van den Berg en H. van den B erg, beiden te Nijmegen, tegen hct 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier gemeente van 22 No
vember 1918, waarbij aan laatstgenoemde en zijne rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot oprichting van eene door 
electriciteit gedreven inrichting t<:lt het vervaardigen van schoenen en 
laarzen in het perceel aan de Hugo de Grootstraat nos. 23 en 27, kad. 
bekend gemeente Hatert, sectie A, n°. 2781. S. 701. . . . . . . . 

- Besluit houdende beschikking op de beroepen, ingesteld door L. Tieter 
te Bergambacht, Directeur der Naamlooze Vennootschap Chemische 
fabriek en Modelwasscherij ,,De Lelie" aldaar, tegen 1°. het besluit van 
Burgemeest er en Wethouders dier gemeente van 2 Augustus 1919, 
waarbij aan de genoemde Naamlooze Vennootschap en hare rechtver
krijgenden voorwaardelijk vergunning is verleend tot oprichting van 
cen stoom wasschcrij en chemischc fabriek op het perceel, kadastraal 
bekend gemeentc Bcrgambacht, Sectic A, N°. 5306, en 2°. tegen het 
bcsluit van Burgemeester en W ethoudet-s dicr gemeente, waarbij voren
bedoelde vergunning is ingetrokkcn. S. 702. . . . . . . . . . 

R eclttswezen. Besluit tot wijziging en aanvulling van bet L<.. B. van 18 
December 1874, S. :H2, houdende voor-schriftcn omtrent ck onderwerpen, 

· a.angewczen bij art. 78 der wet va.n 18 April 1874, S. 66, tot vaststelling 
van een tarief van geregtskosten in strafzakcn, waarva.n de gcwone 
regter kennis neemt, welk besluit laatstelijk is gewijzigd bij K. B. v,1n 
l2 Mei 1911 (Staatsblad 11°. 126). S. 703. . . . . . . . . . . . . 

P ensioenen en Wachtgelden. Besluit tot verh ooging van de wachtgelden 
van burgerlijke ambtcnaren. S. 70-I-. . . . . . . . . , . . . . . . 

- Beslnit tot wijziging en aanvulling van het K. B. van 24 Juli [869, 
S. 142, gewijzigd bij bet IC B. van 4 April 1892, S. 60, tot het verleenen 
van wachtgeld aan btU·gerlijke a,mbtenaren. S. 705. . . . . . . . . 

Gemeenteverordening. Bcsluit tot vaststelling van het fonnulier van afkon
diging van plaatselijkc verordeningen tot uitvoering va.n de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 706. . . . . . . . . . . 

Vleeschkeuringswel. Besluit tot vaststelling van het formulier van af
kondiging van plaatselijke verordeningen tot uitvoering van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. 524). S. 706. . . . . . . . . . 

P(uirdenvet. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 29 Juli 1919, 
S. 532, ter uitvoering van de artikelen 5, 10, 15, l 6, 29, 34, 22 en 25 van 
de Paardenwet 1918 (Staatsblad n°. +J9). S. 707. . . . . . . . . 

,lrbeids1cet. Besluit houdende vaststelling van ecn a lgcmeeuen maatregel 
van bestuur, a,ls becloeld in artikel :is, vicrclc lid, cler Arbeidswet 1919. 
s. 708. . . . . . . . . ...... . 

Veiligheids1vet. 
s. 709 . 

Besluit tot w ijzig ing van bet veilig heidsbesluit 1916. 

.lliW ie. (.Vationale) 2\fi ss ivo van den Minister van Binucnlandsche Zaken 
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7G2 

aan de Commissarissen cler Koningin in dc ·provinciCn bctrcffende dienst
plioht van N ederlandC'rs in den vrcemde. . . . . . . . . . . . . . 7U:{ 

'l'mnunen. Besluit tot wijziging van hct 'l'ramwt•greglement. S. 710. . 7U4 
l,mners van Koophandel en fa'abrieken. Bcsluit houd<.nde vaststclli.ng 

van het aantal, de gebiedcn en tk ,-ctds der K,1mets van Koophandel 
en .Fabrieken. S. 711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 

- Besluit tot vaststclling van ecn Reglcment voor de K amers van f<oop 
handel. S. 712. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 

Arbeidswet. Bcslu1t houdcndc va ststclling van de WJJZe, waarop de rn 
artikel 38 der .Arbcidswet 1919 bcdoeld:! beshssingen ~ullen wordcn 
openbaar gemaakt. S. 713. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

~11 iliuiire Zake1<. · Besluit tot opheffing a ls Yestingwerk van het fort de · 
Pol. S. 714. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

- Besluit betreffende de vesting Brielle en de kustba.tterij nommer twaalf. 
s. 715. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 
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20 Aug. 

2 1 Aug. 

23 Aug. 

24 Aug. 

24 Aug. 

25 Aug. 

:!.3 Aug. 

25 Aug. 

26 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

28 Aug. 

Bladz. 
Onderwijs. (Lager) Koninklijk Besluit. Tegen het verleenen van de in 

dit art. bedoelde vrijstelling voor het bekleeden der betrekking van agent 
van de N.V. ,,Nationaal Spaarfonds" bestaat geen bezwaar. . . . . . 

Krankzinnigen. Besluit tot nadere wijziging van bet K. B. van 17 Decem
ber 1917, S. 720, houdende reorganisatie van het krankzinnigengesticbt 
in de gemeenten Deventer en Diepenveen. S. 7 I 6. . . . . . . . . 

- Besluit houdende nadere wijziging van het K. B. van 22 M.aart 1904, 
S. 65, waarbij aan het bestuur dcr provincie Noordholland vergunning 
is verleend op een terrein in de gemeente Castricum een gesticht voor 
krankzinnigen op te rich ten. S. 717. . . . . . . . . . . . . . . . 

Lctndsdri,klcerij. J3esluit tot wijziging van bet K. B. van 9 September 1918, 
S. 54ti, houdende vaststelling van bcpalingen nopens de verkrijgbaar
stelling van drukwerkcn, welke door de Algemeene Landsdrukkerij 
worden uitgegeven. S. 718. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

'l'ractaten. J3esluit houdende bekendmaking in het Staatsblad van het te 
Louden op 1 Juni 1920 gesloten verdrag tot nadere verlenging van den 
duur van het op 15 Februari 1905 tusschen Nederland en Groot-Britann_ie 
gesloten arbitrageverdrag (Staatsblad 1905, n°. 250). S. 719. . . . . 

.drbeidswet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in het 4de lid van artikel 77 der Arbeid wet 1919. 
s. 720. . . . .... . ............. .... ... . 

Arbeidswet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, al s bedoeld in het eerste lid, onder b, van artikel 1 der Arbeidswet 
1919. s. 721. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

R ekenkamer. Besluit tot wijziging van het K. B. van den 15den April 1914, 
S. 176, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van den 2lsten Juli 1919, S. 502, 
houdende vaststelling van voorscbriften ten aanzien van am btenaren 
en bedienden bij de Algemeene R ekenkamer. S. 722. . . . . . . . 

Landmeters. Besluit tot vervanging van het diploma van geiixamineerd en 
beiiedigd landmeter, inge teld bij K. ·n. van 28 Juli 1865, S. 87, zooals 
dat is gewijzigd bij K. B. van 30 Juni 1882, S. 78, door het einddiploma 
van den 3-jarigen cursus tot opleiding van landmeters te Wageningen, 
ingesteld bij K. B. van 16 September 1918 (Staatsblad n°. 548). S. 723. 

Brievenposterij. Besluit tot wijziging van het K. B. van 7 Februari 1920, 
S. 61, boudende nadere regeling van de porten der brieven en andere 
stukken, welke per zeepost uit Nedcrlandsch-lndiii, Suriname en Cura9ao 
worden gezonden naar ederland. S. 724. . . . . . . . . . . . . 

Rechtswezen. Besluit tot vaststeLling van bet tijdstip, waarop de wetten 
van 29 Mei 1920, S. 278 en 279, zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, 
S. 703, voor zooveel betreft de daarin opgenomen bepalingen tot wijzi-
ging van de voorschriften van de tarieven van geregtskosten in straf
zaken en van het K . B. van 18 December 1874, S. 212, ten aanzien van de 
getuigen en deskundigen, derhalve met uitsluiting van de wijzigingen ten 
aanzien van de deurwaarders, in werking zullen treden. S. 725. . . . 

Gemeenteverordeningen. Besluit tot vernietiging van de besluiten van den 
.Raad der gemeente Zwolle van 22 September 1919 en 22 December 1919, 
waarbij onderscbeidenlijk een nieuwe algemeene politie-verordening 
we_rd vastges~eld en een tweetal artikelen dier verordening werden ge
w1Jz1gd. S. 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oorlogswinstbelasting. J3esluit tot wijziging van het besluit van den 6den 
Augustus 1920, S. 686, houdende toe.kenning eener uitkeering aan ge
meenten uit de opbrengst der Oorlogswinstbelasting. S. 727. . . . 

Gemeentebesturen. Besluit tot wijziging van het besluit van den 6den 
Augustus 1920, S. 686, houdende toekenning eener uitkeering aan ge
meenten uit de opbrengst der Oorlogswinstbelasting. S. 727. . . . . 

P ersoneele belasting. Besluit tot · wijziginf\ van het formulier voor het 
beschr1JvmgsbilJet der personeele belastmg. S. 728. . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit houdende bekendmaking in het Staatsblad van het op 
13 April 1920 gesloten uitl everingsverclrag met Groot-Britanniii, be
treffende de Gefedereerde Maleische Staten. S. 729. . . . . . . . . 

Oonsenten. Besluit houdencle nadere vaststelling van heffingsbedragen, 
genoemd in het K. B. van 25 Juni 1920 (Staatsblad n°. 317). S. 730 . 

Bevolkingsregisters. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken 

1<':g:boe~~~:!~~est_u r_en_ ~a~g~a~d~ ~o~r~c~~te-n . b~tr~ff-en~e. ~e~ol: 

Arbeidswet. J3esluit houdende vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bcdoelcl in artike] 97, 2e en 3e lid, der Arbeidswet 1919. 
s. 731. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1920. 
:lO Aug. 

I Sept. 

1 Sept. 

1 Sept. 

3 Sept. 

-! Sept. 

tl Sept. 

6 Sept. 

Bladz. 
Onderwijs. (Hooger) J3eschikl<ing van den i\li.nister van Onclenvijs, Kun-

sten en Weten?ehappen houclende de Algemeene Regelcn voor den 
bouw en inrichting va.n loka lcn t<' stichten of in gebruik te nc mcn voor 
Gymnasia en H oogcre BnL"gerHcholcn (lycca) en van de daa.rbij hc
hoorencle terreinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

OnderwijB. (JUidde/,baar) Beschikking van den .\iinister van Onclerwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen houdencle de Algemeene Regelen voor den 
bouw en inrichting van lokalen te tichten of in gebruik te nemen vool' 
Gymnasia en Hoogere Burgerscholen (lycea) en van de daarbij be
hoorende terreinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanvulling van het K. B. van 22 Augustus 
1906, S. 229, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 14 Februa1·i 1917, S. 217, 
waarbij worden aangewezen de buitenlandsche instellingen en de buiten
landsche getuigschriften, bedoeld in artikel 134 der Hoogeronderwijswet. 
s. 732. . ........ . ...... ... ........ . 

- Besluit tot aanvulling van het Jaatstelijk bij K. B. van 20 Maart 1918, 
S. 162, gewijzigde K. B. van 30 Juni 1909, S. 208, waarbij worden aan
gewezen _ de buitenla':dsche instellingen Yan onderwijs of onderzoek, 
bedoeld m artikel 120 der Hooger-onderw1Jswet. S. 733. . . . . . . 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 4 Juli 1905, S. 227, ter 
uitvoering van artikel 33, oncler c, der Hooger-onderwijswct, Jaatstepjk 
gewijzigd bij K. B. van 5 Februari 1920 (Staatsblad n°. 54), S. 734. 

Gemeentebesturen. Koninklijk Be_sluit . Bij gebreke van voorschriften 
omtrent de opheffing van een gemeenschappelijke regeling is bet niet aan
neembaar, dat de regeling naar de bedocling der betrokl<en gemeenten 
ook zoude blijven gelden indien de omstandighedcn zoodanig veranderen 
clat de mcerderheid der partijen geenedei belang meet bij de regeling heeft. 
In verband daarmede wordt de onderwerpelijke regeling vcrvallen ver
klaard en bepaald dat de raden cler gemeentcn zich over de gevolgen 
claarvan zullen hebben te verstaan. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voogdij. Missive van den :Minister van Binnenlandsche Zaken aan de 
Gedeputeerde Staten der provincien betreffende gestichten-voogdij van 
minderjarigen. . .. . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ge,neentebesturen. Besluit tot schorsing van de besluiten van den Raad 
der gemeente Heer van 4 Maart 1912, in zake de benoeming van eene 
Commissie van Voorbereiding en van 26 Juni 1912 en 2 Augustus 1920, 
tot vaststelling van eene verordening betreffende de bevoegdheid en 
den werkkring van die Commissie. S. 735. . . . . . . . . . . . . 

Annwezen. Koninklijk Besluit. Een vrouw, die bij het overlijdeJ?, van 
haar echtgenoot krankzinnig wordt bevonden, heeft hare woonplaats 
in de gemeente, wa-ar de echtgenoot woonaehtig was ; immers he~ft zij 
zich laatstelijk in die gemeentc gevestigd door b1j hem te gaan inwonen. 
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